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Muudatusettepanek 132
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(-1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Käesoleva direktiiviga luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem 
(edaspidi "ühenduse süsteem"), mille 
eesmärk on vähendada tulemuslikult ja 
majanduslikult tõhusalt 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
edendades samas innovatsiooni ja 
säilitades ning suurendades 
konkurentsivõimet.”

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemise süsteem peaks kaasa tooma vähese süsinikutarbega uuendused, 
mis annaksid ELi äriühingutele pikaajalise eelise väljaspool ELi asuvate konkurentide ees. 
Kui saastekvootidega kauplemise süsteem toob kaasa süsinikdioksiidi lekke ohu, tuleks 
säilitada ELi äriühingute konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 133
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on vajalik järgmistel 
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tõsiste kliimamuutuste vältimiseks. aastakümnetel fossiilkütustest sõltuvuse 
vähendamiseks varustuskindlusest 
tulenevatel põhjustel.

Or. de

Selgitus

Kliimamuutused on üks paljudest aspektidest. Oluline on siiski varustuskindluse tagamine 
järgmistel aastakümnetel. Fossiilkütuste kasutamistõhususe olulisel tõstmisel ning muude 
energiaallikate kasutuselevõtmisel vähenevad tõhusalt ka kasvuhoonegaaside heited.

Muudatusettepanek 134
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(1 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1 a
1. Komisjon peaks uurima maakasutuse, 
maakasutuse muutumise ning metsanduse 
meetmete lisamise korda direktiivi 
2003/87/EÜ reguleerimisalasse, lähtudes 
Bali konverentsil esitatud ettepanekutest 
ja tehnika arengust. Komisjon peaks 
kõnealuses küsimuses esitama Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule õigusakti 
ettepaneku hiljemalt 2008. aasta lõpuks.
2. Kõnealune ettepanek puudutab eriti 
kõikide maakasutuse, maakasutuse 
muutumise ning metsanduse projektide 
täies ulatuses lisamist Kyoto protokolliga 
ettenähtud projektimehhanismidesse 
(ühisrakenduse projektid ja MDPE), 
sealhulgas projektitegevustest saadavate 
THVde ja HVÜde kasutamist ühenduse 
süsteemis enne tulevase kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
jõustumist.”

Or. fr
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Selgitus

Teatavad liikmesriigid heidavad Euroopa Komisjonile ette, et ta ei ole piisavalt põhjendanud 
oma otsust jätta maakasutuse, maakasutuse muutumise ning metsanduse meetmed ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemist välja. Euroopa Ülemkogu kutsus oma järeldustes 
komisjoni üles uurima maakasutuse, maakasutuse muutumise ning metsanduse meetmete 
lisamise võimalusi. Ka Euroopa Parlament kutsus komisjoni üles seda võimalust uurima.

Maakasutuse, maakasutuse muutumise ning metsanduse projektide lisamine arengumaades 
puhta arengu mehhanismi abil oleks märkimisväärseks rahastamisallikaks, mis, tagaks 
loodusliku mitmekesisuse kaitse ja kahjustatud metsade taastamise.

Muudatusettepanek 135
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(1 a) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Kui see on selgesõnaliselt sätestatud, 
siis kohaldatakse käesolevat direktiivi ka 
IIa a lisas loetletud käitiste suhtes.”

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemise süsteemi pole veel kaasatud sektoreid, mille jaoks elektri 
ostmine moodustab suure osa tootmiskuludest. Siiski peavad need sektorid ostma energia 
elektritarnijatelt, kes on saastekvootidega kauplemise süsteemi kaasatud, ja nende 
tootmiskulud suurenevad tulevikus oluliselt. Selleks et vältida kaudset süsinikdioksiidi leket, 
tuleks neile sektoritele kompenseerida nende konkurentsivõime ohustamine.

Muudatusettepanek 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid;

Or. de

Selgitus

Kasvuhoonegaaside määratlus vastab direktiivi eesmärgile. Seetõttu piisab viitamisest lisas 
loetletud gaasidele. Korrigeerimine peaks seetõttu aset leidma eranditult II lisa abil, mis 
kujutab endast direktiivi olulist sätet.

Muudatusettepanek 137
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ja tulevastes rahvusvahelistes 
kokkulepetes kasvuhoonegaasidena 
määratletavad gaasid;

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleb käsitleda Kyoto protokollis loetletud kasvuhoonegaase. Esitatud sõnastus on 
nii ulatuslik, et võiks hõlmata isegi näiteks veeauru.



AM\730636ET.doc 7/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 138
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ja tulevastes rahvusvahelistes 
kokkulepetes kasvuhoonegaasidena 
määratletavad gaasid;

Or. de

Selgitus

Kasvuhoonegaaside piiritlemine. Esitatud sõnastus on nii ulatuslik, et võiks hõlmata isegi 
näiteks veeauru. See peidab endas ohtu, et tulevikus on vähendamiseesmärk vähem sihipärane 
ja halduskoormus oluliselt suurem.

Muudatusettepanek 139
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud tulevastes 
rahvusvahelistes lepingutes 
kasvuhoonegaasideks liigitatud gaasid; 

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduv kasvuhoonegaaside määratlus on liiga lai ja tõlgendustele avatud. 
Järjekindluse tagamiseks tehakse muudatusettepanekuga ettepanek viia määratlus kooskõlla 
Kyoto protokolliga, tagades heite vähendamiseks tehtavate jõupingutuste tõhususe.
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Muudatusettepanek 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või mille 
kasvuhoonegaaside heiteluba on 
ajakohastatud käitise laadis või 
toimimisviisis toimunud muudatuste või 
käitise laiendamise või selle 
tootmisvõimsuse suurendamise tõttu
pärast seda, kui komisjonile on esitatud 
artikli 11 lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. fr

Selgitus

Vältimatult vajalik on kohelda võrdselt uusi osalejaid, kes taotlevad esmakordselt heiteluba, 
ja neid, kes taotlevad heiteloa ajakohastamist käitise laiendamise või selle tegevuses 
toimunud märkimisväärsete muudatuste tõttu. Kõnealust määratlust kasutati saastekvoote 
käsitleva direktiivi kahe esimese ajavahemiku (2005–2007 ning 2008–2012) puhul ning seda 
tuleks uuesti kasutada, et hoida ära ebavõrdne kohtlemine. 

Muudatusettepanek 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 

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

kasvuhoonegaaside heiteluba on 
uuendatud seoses käitise iseloomu või 
toimimise muutusega või käitise 
laiendamisega või olemasolevate käitiste 
kasutusastme olulise suurenemisega 
pärast seda, kui komisjonile on esitatud 
artikli 11 lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Uue osaleja mõistet tuleks muuta, et võimaldada äriühingutel võimaluse korral keskendada 
oma tootmine ELi piires nende kõige efektiivsematesse tootmisüksustesse. Selleks on tähtis 
tagada, et õiglaselt ja järjekindlalt koheldakse kolme võimalikku tööstuslikku stsenaariumi: 
olemasolevate käitiste opereerimine, olemasolevate käitiste võimsuse suurendamine ja uute 
käitiste väljaarendamine.

Muudatusettepanek 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sisalda sätet selle kohta, kuidas olemasolevate käitiste suutlikkuse 
suurendamist (seega tootmise kasvu) õiguslikult käsitletakse. Selline seaduselünk tuleb 
kõrvaldada. Suurendatud suutlikkusega käitised peavad direktiivis olema määratletud uute 
osalejatena.
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Muudatusettepanek 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sisalda sätet selle kohta, kuidas olemasolevate käitiste suutlikkuse 
suurendamist (seega tootmise kasvu) õiguslikult käsitletakse. Selline seaduselünk tuleb 
kõrvaldada. Suurendatud suutlikkusega käitised peavad direktiivis olema määratletud uute 
osalejatena. Vahe tegemine ei ole sisuliselt õigustatud ning võib takistada investeeringuid.

Muudatusettepanek 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(b a) Lisatakse järgmine punkt:
„ j a) energiamahukas ettevõte –
majandusüksus, kus energiatoodete ja 
elektrienergia hankekulud moodustavad 
vähemalt 3 % toodangu väärtusest või 
maksmisele kuuluv liikmesriigi 
energiamaks moodustab vähemalt 0,5 % 
lisandväärtusest.
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Energiatoodete ja elektrienergia 
hankekulude all mõistetakse ostetud või 
ettevõttes toodetud elektrienergia tegelikke 
kulusid. Siia hulka arvatakse ainult 
elektri- ja soojusenergia ning 
energiatooted, mida kasutatakse 
kütmiseks.
Toodangu väärtuse all mõistetakse käivet 
koos toote hinnaga otseselt seotud 
subsiidiumidega, millele liidetakse või 
millest lahutatakse valmistoodete ja 
pooleliolevate tööde ning edasimüügiks 
ostetud kaupade ja teenuste varude 
muutused, millest lahutatakse 
edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused.
Lisandväärtuseks nimetatakse 
käibemaksuga maksustatavat kogukäivet 
koos eksportmüügiga, millest lahutatakse 
käibemaksuga maksustatav ostude 
kogusumma koos impordiga.”

Or. de

Selgitus

Riigiabieeskirjadest tulenevatel põhjustel ning ettevõtete parema planeerimis- ja 
investeerimiskindluse saavutamiseks on vaja käesolevas direktiivis selgemalt määratleda, mis 
on energiamahukad ettevõtted ja milliseid sektoreid, mis on märkimisväärse süsinikdioksiidi 
lekke ohuga, tuleb saastekvootidega kauplemise süsteemis erinevalt käsitleda.

Seega oleks mõttekas määratleda energiamahukad ettevõtted elektrienergia maksustamise 
direktiivis 2003/96/EÜ.

Muudatusettepanek 145
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 

[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, mis tarnitakse nimetatud 
põletuskäitisest väljaspool asuvatele 
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puhastamine; lõpptarbijatele;

Or. de

Muudatusettepanek 146
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine;

[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, mis tarnitakse nimetatud 
põletuskäitisest väljaspool asuvatele 
lõpptarbijatele;

Or. de

Selgitus

Põletuskäitiste mõiste peab vastavalt direktiivi I lisa pealkirjale piirduma selgelt ja eranditult 
elektrijaamadega ning ei tohi hõlmata sisepõletamist tööstuskäitistes („elektri ja soojuse 
tootmine teistele tarbijatele tarnimiseks”).

Muudatusettepanek 147
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine;

[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine, v.a metalli ja 
metalliühendite 
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ringlussevõtt/taasväärtustamine;

Or. en

Selgitus

EL ei peaks takistama metalli ringlussevõttu.

Muudatusettepanek 148
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 
isikutele ja mis kuulub üksnes I lisa 
kategooriasse „Elektri või soojuse 
tarnimine“.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kõiki elektritootmise vorme tuleks turumoonutuste vältimiseks võrdselt kohelda. Tuleb 
säilitada erinevate energiakontseptsioonide mitmekesisus ühes tööstussektoris.

Muudatusettepanek 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 

[u)] elektritootja – käitis või käitise osa, 
mis 1. jaanuaril 2005 või pärast seda on 
tootnud elektrienergiat müügiks 
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isikutele ja mis kuulub üksnes I lisa 
kategooriasse „Elektri või soojuse 
tarnimine“.

kolmandatele isikutele ja mis kuulub 
üksnes I lisa kategooriasse „Elektri või 
soojuse tarnimine“. Müügina 
kolmandatele isikutele ei käsitata 
elektriga varustamist ostukohustuse 
raames, välja arvatud juhul, kui tariifi osa 
sisaldab kohandamismehhanismi, mis 
võimaldab kvootide hinda tariifis 
kajastada.

Or. fr

Selgitus

Tööstuste poolt kasutatav kaastootmine, et rahuldada oma auru- ja elektrivajadusi, toimub 
põhiliselt baaskoormuse põhimõttel ja ei saa seega olla kombineeritud elektrijaamade või 
teiste elektritootmiskäitistega konkureerides kasumlik. Seetõttu on oluline mitte kohaldada 
samu kvootide eraldamise eeskirju ostukohustusega elektritootmistegevuste suhtes ja muude 
samalaadsete tegevuste suhtes, kus ostukohustust ei kohaldata.

Muudatusettepanek 150
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – punkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 
isikutele ja mis kuulub üksnes I lisa 
kategooriasse "Elektri või soojuse 
tarnimine".

[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 
isikutele, kes peamiselt tarnib avalikele 
elektrivõrkudele ja mis kuulub üksnes I 
lisa kategooriasse "Elektri või soojuse 
tarnimine".

Or. en

Selgitus

Avatus rahvusvahelisele konkurentsile sunnib tasuta eraldamisse kaasama ka oma tarbeks 
tootjad. Ka muule tööstusele peale avalikkusele elektritootjate peab jääma võimalus käitada 
oma energiainfrastruktuuri, millesse nad on juba investeerinud. Seepärast tuleks mõiste 
määratlust muuta. Oma tarbeks tootjaid, kes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. detsembri 
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1996. aasta direktiivis 96/92/EÜ elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta on määratletud 
kui „elektrit peamiselt oma tarbeks tootev füüsiline või juriidiline isik”, ei peaks tasuta 
eraldamisest välja jätma. 

Muudatusettepanek 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
u a) olulisele süsinikdioksiidi lekke ohule 
avatud sektorid – vastavalt artikli 10a 
lõikes 9 sätestatud kriteeriumidele 
tuvastatud ja I a lisas loetletud sektorid.

Or. en

Selgitus

Viidates kriteeriumidele ja uuele lisale, selgitatakse, millised on ohutatud sektorid.

Muudatusettepanek 152
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
u a) olulisele süsinikdioksiidi lekke ohule 
avatud sektorid – vastavalt artikli 10a 
lõikes 9 sätestatud kriteeriumidele
tuvastatud ja I a lisas loetletud sektorid.

Or. en

Selgitus

Viidates kriteeriumidele ja uuele lisale, selgitatakse, millised on ohutatud sektorid.
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Muudatusettepanek 153
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(u a) energiamahukad ettevõtted on 
majandusüksused IIa b lisa kohaselt.

Or. de

Selgitus

Energiamahukate ettevõtete mõiste tuleb nii selgelt piiritleda, kui see III lisas võimalik on,
ning see tuleb võtta aluseks tasuta kvootide eraldamisel.

Muudatusettepanek 154
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(u a) ajutine tõendatud heite 
vähendamine (ajutine THV) – ühik, mis 
antakse metsa uuendamise või 
metsastamise eest ja mis kaotab kehtivuse 
kohustusteperioodi lõppemise järel, mis 
järgneb perioodile, mil ühik väljastati 
vastavalt Kyoto protokolli artiklile 12 ning 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
ja Kyoto protokolli käsitlevatele otsustele.

Or. fr

Selgitus

Metsade mittepüsivuse riski käsitlemiseks on puhta arengu mehhanismi menetluse raames 
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loodud ajutised ühikud; neid käsitlev kord kehtestati 2003. aastal Milano konverentsil (otsus 
19/CP.9). 

Muudatusettepanek 155
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
u a) väline käitis – käitis, mis on 
kolmanda osapoole omanduses ja/või 
mida käitab kolmas osapool, kes täidab 
sellist funktsiooni, mida võiks 
alternatiivselt täita ka asjaomase 
majandussektori tootmisprotsessi 
integreeritud sisemine tootmistegevus.

Or. en

Selgitus

Tuleks määratleda „väliste käitiste” mõiste, selleks et nad ei saaks kahju erinevate kvootide 
eraldamise meetodite ja seega erinevate kulude tõttu, mis oleksid kõrgemad kui sisemisel 
elektritootmisel sektorites, kuhu nad tarnivad.

Muudatusettepanek 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
u a) väline käitis – käitis, mis on 
kolmanda osapoole omanduses ja/või 
mida käitab kolmas osapool, kes täidab 
sellist funktsiooni, mida võiks 
alternatiivselt täita ka asjaomase 
majandussektori tootmisprotsessi 
integreeritud sisemine tootmistegevus.
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Or. en

Selgitus

Tuleks määratleda „väliste käitiste mõiste, selleks et nad ei saaks kahju erinevate kvootide 
eraldamise meetodite ja seega erinevate kulude tõttu, mis oleksid kõrgemad kui sisemisel 
elektritootmisel sektorites, kuhu nad tarnivad.

Muudatusettepanek 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1– teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Pädev asutus kontrollib vähemalt iga viie 
aasta järel kasvuhoonegaaside heitmelube 
ja teeb vajaduse korral asjakohased 
muudatused.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kliimamuutuste ja energiapaketi mitmetes punktides komisjoni poolt nõutud korrapärane 
kontrollimine iga viie aasta järel on bürokraatlik liialdus. Kontrollimine toimub juba 
aruannete põhjal.

Muudatusettepanek 158
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Pädev asutus kontrollib vähemalt iga viie 
aasta järel kasvuhoonegaaside heitmelube 
ja teeb vajaduse korral asjakohased 
muudatused.

Pädev asutus kontrollib vähemalt iga viie
aasta järel kasvuhoonegaaside heitmelube 
ja teeb vajaduse korral asjakohased 
muudatused vastavalt uusimatele 
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teaduslikele tulemustele.

Or. el

Selgitus

Tuleks rõhutada, et heitelubade läbivaatamine ja muudatusettepanekud tuleks teha uutest 
teadusandmetest lähtudes.

Muudatusettepanek 159
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri 1,74 % võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri 0,92 % võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Or. en

Selgitus

ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi kaasatud sektorile ei tohi panna sobimatult kõrget 
koormust, mille kohaselt ta peaks andma 60 % vähendamisest, samas kui ta tekitab heitest 
ainult 40 %. Seepärast nõuame, et sektoreid koheldaks samalaadselt või ideaaljuhul võrdselt. 
Saastekvootidega kauplemise süsteemi mittekaasatud sektor peaks siis ajavahemikul 2013–
2020 andma 13 % vähendamisest 2005. aasta heite alusel, mis sel juhul annaks ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga võrdse koormuse. Süsinikdioksiidi lekke küsimus ei 
seostu ainult tasuta kvootidega, vaid ka saastekvootide kättesaadavusega turul 
(likviidsusega).

Selle tulemusena muudetaks ka ettepanekut võtta vastu ülesannete jagamise otsus.
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Muudatusettepanek 160
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri 1,74 %
võrra, võrreldes kvootide keskmise 
üldkogusega, mille liikmesriigid on 
eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
riiklike saastekvootide eraldamise kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012.

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarselt muutumatu 
protsendimäära 1,10 % võrra, võrreldes 
kvootide keskmise üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, kuidas komisjon on jõudnud tegurini 1,74 %. Kui võtta aluseks võrdlusaasta 
1990, kohaldada 20 % vähendamiseesmärki ning võtta arvesse komisjoni esitatud heite 
vähendamise kohustust saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektoritele ja 
muudele sektoritele ning lisada Bulgaaria ja Rumeenia, siis piisaks saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektoritele eesmärgi saavutamiseks vähendamisest teguri 
1,10 % võrra aastas.

Muudatusettepanek 161
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri 1,74 % võrra, 

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri 2 % võrra, 
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võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Or. en

Selgitus

Bali konverentsil oldi arvamusel, et arenenud riigid peaksid aastaks 2020. vähendama oma 
kasvuhoonegaaside heiteid 25–40 % 1990. aasta tasemetega võrreldes. Selle eesmärgi 
saavutamiseks peaks ELi saastekvootidega kauplemise süsteem alustama 25 % 
vähendamisega aastal 2020 (2005. aasta tasemetega võrreldes), mida võib kohandada 30 
%ni seoses rahvusvahelise 2012. aasta järgset perioodi käsitleva lepinguga. See tähendab, et 
lineaarne tegur tuleks viia 2 %ni (1,74 x 25/21). Liikumine 25 % juurest 30 % juurde oleks 
suhteliselt lihtne võrreldes liikumisega 20 % juurest 30 % juurde. 30 % vähendamise 
eesmärgi korral peaks lineaarne tegur olema 2,5, v.a juhul, kui komisjon tõestab, et 
kohaldada tuleks muud tegurit.

Muudatusettepanek 162
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
30. juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks 
2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012 eraldatud kvootide üldkogustel.

31. detsembriks 2010 avaldab komisjon 
aastaks 2013 ettenähtud kvootide 
absoluutkoguse, mis põhineb liikmesriikide 
poolt vastavalt komisjoni otsustele riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012 eraldatud 
kvootide üldkogustel.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tööstusharule asjakohane kindluse ja prognoositavuse tase, peaks 
saastekvootide kogus, mida liikmesriigid väljastavad vastavalt oma riiklikele 
eraldamiskavadele aastateks 2008–2012, olema teada võimalikult vara, seega tuleb kõnealust 
kuupäeva varasemaks nihutada.
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Muudatusettepanek 163
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2016. aastal.

Or. en

Selgitus

Lineaarne tegur tuleks läbi vaadata kolmanda kauplemisperioodi keskel, arvestades 
olemasolevat vähendamise võimalust ja kulutõhusust.

Muudatusettepanek 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3 a. Kui saastekvootide kogus, mis 
vastavalt artikli 10a lõikele 2 eraldati 
käitajatele lisaks tootmismahu 
suurenemise tõttu, ületab saastekvootide 
koguse, mille selle konkreetse sektori 
käitajad tagastavad vastavalt hilisemale 
kohandamisele vähenenud vähendamise 
tõttu, siis vähendatakse mittevastavusele 
järgneval aastal selle konkreetse sektori 
võrdlusaluseid artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt, nii et see tagab saasteainete 
heite üldise vähendamise vastavalt 
artiklile 9. Selleks teatavad pädevad 
asutused komisjonile iga aasta 30. 
aprilliks, kas saastekvootide kogus on 
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ületatud.

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamine koos hilisema korrigeerimisega vastavalt tegelikule tootmisele 
tagab CO2 heite vähendamise sihtmärgi saavutamise ja võimaldab tõhusat kasvu, samuti 
ülikasumite vältimist (nagu on näidanud ECOFYSi uuring energia tööstustarbijate
rahvusvaheline föderatsiooni (IFIEC) meetodi kohta). Suurenenud tootmise korral võib 
hilisem korrigeerimine tuua kaasa lisakvoodid ühel aastal. Siiski tuleb tagada üldeesmärgi 
saavutamine. Seepärast, kui eraldatud kvoodid ületavad kavas ettenähtu, siis korrigeeritakse 
erinevaid võrdlusaluseid väiksemaks, kooskõlas vastavalt artikli 23 lõikele 3 loodavale 
korrigeerimismehhanismile.

Muudatusettepanek 165
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
(6 a) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a a
Ühenduse elektrihinna kujundamine 
ühtlustatud turul
Komisjon avaldab hulgihinna kujunduse 
süsteemi õiglased eeskirjad 
liberaliseeritud ja ühtlustatud elektrituru 
jaoks, selleks et vältida tuuma- ja 
hüdroenergia tootjate ülikasumeid ja 
finantsettevõtete spekulatiivseid kasumeid, 
mida saadakse kvootidel põhinevate 
väärtpaberite väljalaskmisest.”

Or. en

Selgitus

Elektri hulgiturul põhineb hinnakujundus pakkumise piirhinnal. Sellises hinna kujunemises 
sisaldub saastekvootide hind, mis suurendab igasuguse elektri hinda. See on hüdro- ja 
tuumaenergia tootjatele, kes kvoote ei vaja, teenimatute ülikasumite allikas. Elektri 
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hulgihinna kujunemise süsteemi tuleks muuta, et vältida heitevaba elektritootmise 
ülikasumeid, selleks et vältida turuhinna kujunemise kallutatust, eriti tuumaenergeetika 
kasuks.

Muudatusettepanek 166
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Artikkel 10 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Enampakkumine saastekvootidega kauplemise süsteemi raames tähendab kõigile tarbijatele 
suurimat kulu, ilma lisakasuta CO2 heite vähendamise seisukohalt. See ei tähenda midagi 
muud kui uut CO2 maksu, mida tarbijad peavad maksma. Selleks et säästa ELi tarbijatele kuni 
55 miljardit eurot aastas ja hoida energiahinnad allpool 20–30 €/MWh taset, seadmata 
küsimuse alla saastekvootidega kauplemise süsteemi tõhusust, ei peaks see põhinema 
enampakkumisel. Tasuta eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel võib olla 
kuluefektiivseks ja ökoloogiliselt tõhusaks vahendiks. 

Muudatusettepanek 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a. 

1. Alates 2013. aastast müüb ühenduse 
asutus oksjonil kõik kvoodid, mida ei 
eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:
a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 



AM\730636ET.doc 25/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

vahel osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;
b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, 
kes ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.
Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud 
protsendimäärasid proportsionaalselt, et 
ümberjaotamise määr oleks 10 %.
3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. 100 % saastekvootide oksjoni käigus 
saadud tulust kasutatakse Euroopa Liidu 
poolt järgmistel eesmärkidel:

a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames; 

a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe, 
taastuvenergia ja süsinikku 
mittesisaldavate energiavormide fondi, 
kliimamuutuste mõjudega kohanemine 
ning heitkoguste vähendamise ja mõjudega 
kohanemise alase uurimis- ja 
arendustegevuse rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames;

b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 

c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
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geoloogiline säilitamine; geoloogiline säilitamine;

c a) puhaste energiakandjate 
väljatöötamine;

d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

e) ühenduse solidaarsuse ja 
majanduskasvu nimel abi teatavatele 
liikmesriikidele 10 % ulatuses 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust kõigi kõnealuste liikmesriikide 
kohta kokku kliimamuutuste mõjudega 
kohanemise hõlbustamine arengumaades;

f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine, [x % vajab 
kindlaksmääramist] ulatuses 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
kogutulust.

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

4. Komisjon lisab igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.
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5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel on 
täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab artikli 23 lõikes 3
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt 31. detsembriks 2009 vastu 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks et oksjon 
toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. 

Oksjonid korraldatakse nii, et oleks 
tagatud pidevalt likviidne ja läbipaistev 
turg.
Kõnealuste eesmärkide saavutamise 
tagamiseks toetub eespool nimetatud 
määrus järgmistele põhimõtetele:
– üheainsa süsteemi kasutamine, millele 
on juurdepääs distantsilt ning mis on 
lihtne, tõhus, mõistliku maksumusega ja 
mille tervikluse tagab üks ühenduse 
tasandil haldaja;
– minimaalse tasu eest oksjonile 
juurdepääsu tagamine igale ettevõtjale, 
kes tõendab oma krediidivõimet ja omab 
kontot kvoodiregistris;
– määruses oksjonil müüdavate 
kogumahtude ajakava kehtestamine, mis 
oleks kooskõlas kvootide tagastamise 
tähtaegadega ja ettevõtete 
sularahareservidest tingitud piirangutega; 
kõnealune ajakava välistab üheainsa 
oksjoni korraldamise kogu perioodi vältel.
Määruses nähakse ette, et turu 
järelevalvet teostab olemasolev või loodav 
asutus, mille ülesanded peaksid olema 
sarnased tooraineturu 
järelevalveasutusega.
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Or. fr

Selgitus

Oksjonid tuleb korraldada ühenduse tasandil, mitte iga liikmesriigi kaupa eraldi.

On vältimatult vajalik, et EL suudaks investeerida rohkem energiatehnoloogiatesse ja CO2
heite vähendamisse, mis on oluline 2050. aastaks CO2 heite vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks. Tulude kasutamine ühenduse tasandil võimaldaks paremini korraldada 
Euroopa teadusuuringuid, eriti võrreldes USA ja Jaapaniga.

Muudatusettepanek 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid.

Or. en

Selgitus

Toodetes peaks täies mahus sisalduma süsiniku hind, selleks et juhtida turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise suunas. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui täies ulatuses enampakkumine väldiks suuremahulist bürokraatiat ja 
oleks kasulik kõige efektiivsematele turuosalistele. Süsinikdioksiidi leke ja kõlvatu konkurents 
Euroopa tootmisele riikidest, kes pole kõikehõlmava rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppega ühinenud, tuleks neutraliseerida välismaalt kvootide importimise nõudega.

Muudatusettepanek 169
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

a) 80 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2008;

Or. en

Selgitus

Aasta 2008 on esimene aasta, mille kohta on olemas võrreldavad ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi andmed kõigi 27 liikmesriigi kohta ühiselt. Lisaks hakkab alates 2008. 
aastast kehtima uus käitise määratlus. 

Tegemist on ettepanekuga lisada liikmesriikide vahel oksjonile minevale kvootide üldkogusele 
10 % vastavalt edusammudele, mida on tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta(te) ja aasta 
2008, Kyoto protokolli kohustusteperioodi esimese aasta vahel. Selline lähenemine kajastab 
asjakohaselt konkreetsete riikide Kyoto saavutusi, nagu on sätestatud 2007. ja 2008. aasta 
kevade Euroopa Ülemkogu järeldustes.

Muudatusettepanek 170
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
b a) 10 % oksjonile minevast kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel vastavalt edusammudele, mida on 
tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta ja 
aasta 2008 vahel, selleks et võtta arvesse 
samme, mida on astutud enne ühenduse 
süsteemi kasutuselevõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Aasta 2008 on esimene aasta, mille kohta on olemas võrreldavad ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi andmed kõigi 27 liikmesriigi kohta ühiselt. Lisaks hakkab alates 2008. 
aastast kehtima uus käitise määratlus. 
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Tegemist on ettepanekuga lisada liikmesriikide vahel oksjonile minevale kvootide üldkogusele 
10 % vastavalt edusammudele, mida on tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta(te) ja aasta 
2008, Kyoto protokolli kohustusteperioodi esimese aasta vahel. Selline lähenemine kajastab 
asjakohaselt konkreetsete riikide Kyoto saavutusi, nagu on sätestatud 2007. ja 2008. aasta 
kevade Euroopa Ülemkogu järeldustes.

Muudatusettepanek 171
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Punkti a kohaldamisel võetakse 
solidaarsuse ja ühenduse arengu huvides 
liikmesriikide vahel saastekvootide 
jaotamisel arvesse selliseid kriteeriume 
nagu geograafiline eripära, 
geograafiliselt vähem soodsad piirkonnad, 
isoleeritud, mägipiirkonnad ja saared.

Or. el

Muudatusettepanek 172
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Punkti b kohaldamisel peaks teatavate 
liikmesriikide vaheline saastekvootide 
jaotus arvestama kriteeriumi, mis on 
seotud geograafiliselt vähem soodsa 
olukorraga, näiteks juhul, kui nende 
territooriumi moodustavad äärealad või 
saared.

Or. en
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Selgitus

Oksjonitulude jaotamine peaks kaasa aitama ühenduse majandusliku, sotsiaalse, ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamisele, erilise rõhuga ääremaadel.

Muudatusettepanek 173
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2 a. Komisjon jagab oksjonitel saadud
tulud liikmesriikide vahel 
proportsionaalselt eraldatud kvootidega, 
võttes arvesse II a lisas sätestatud 
jaotusvalemit.

Or. en

Selgitus

Kõik liikmesriigid peaksid saama ühenduse tasandil korraldatud oksjoni tuludest 
proportsionaalse osa. Kui otsustatakse korraldada oksjon liikmesriikide poolt, on soovitatav 
tagada, et kõik liikmesriigid jagavad tulud võrdselt.

Muudatusettepanek 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest, tuleb
kasutada järgmistel eesmärkidel:

Or. en



PE409.397v01-00 32/97 AM\730636ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Saastekvootide oksjoni tulu tuleks kasutada seoses kliimamuutustega, nii nende 
leevendamiseks kui ka nendega kohanemiseks, ja toetustele, selleks et aidata rahastada 
vajalikke investeeringuid, eriti madala sissetulekuga perekondades. Vähemalt pool tulust 
tuleks eraldada arengumaades kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise, metsade 
raadamise ja seisundi halvenemise vältimise rahastamiseks.

Muudatusettepanek 175
Patrick Louis

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

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

3. Vähemalt 50 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

Or. fr

Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate majandusharude rahalised vahendid suunama ümber 
taastuvenergiat arendavatesse tegevustesse, mis säilitavad süsinikku või ei soodusta süsiniku 
vabanemist.

Sertifitseerimismenetlus, mis järgib Helsingi jätkusuutliku arengu kuut kriteeriumi ja eelkõige 
kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaalmajanduslikku kasu, peaks olema troopiliste 
metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks. 

Euroopa Liidus kompenseerib metsa- ja puidusektor ligikaudu 10–20 % kasvuhoonegaaside 
heitest. 

Muudatusettepanek 176
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse ning 
näidisprojekti rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames;

Or. en

Selgitus

ELi energiaallikate jaotuse muutmine nõuab aega ja peaks põhinema kulutõhususe 
põhimõttel. Tulevikus tuleks kasutada sütt, tagades sel moel energiajulgeoleku. Selle 
võimaldamiseks on vaja lisatoetusi uute tehnoloogiate juurutamiseks söeenergeetikas.

Muudatusettepanek 177
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %, sh investeeringud päikeseenergia 
kontsentreeritud tootmisesse Euroopa 
Liidus või kolmandates riikides;

Or. en

Selgitus

Süsiniku sidumist ja säilitamist käsitleb muudatusettepanek artikli 10 lõike 3 punkti a kohta, 
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selleks et kohustada liikmesriike tagastama kaasatud äriühingutele vähemalt 50 % 
oksjonitulust, tingimusel et kõnealused äriühingud kulutavad selle madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiatele, kaasa arvatud süsiniku sidumine ja säilitamine. 
Halduskulud võib maksta saastekvootidega kauplemise süsteemi ülejäänud tulust.

Muudatusettepanek 178
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsiniku sidumist ja säilitamist käsitleb muudatusettepanek artikli 10 lõike 3 punkti a kohta, 
selleks et kohustada liikmesriike tagastama kaasatud äriühingutele vähemalt 50 % 
oksjonitulust, tingimusel et kõnealused äriühingud kulutavad selle madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiatele, kaasa arvatud süsiniku sidumine ja säilitamine. 
Halduskulud võib maksta saastekvootidega kauplemise süsteemi ülejäänud tulust.

Muudatusettepanek 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

välja jäetud

Or. en



AM\730636ET.doc 35/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Saastekvootide oksjoni tulu tuleks kasutada seoses kliimamuutustega, nii nende 
leevendamiseks kui ka nendega kohanemiseks, ja toetustele, selleks et aidata rahastada 
vajalikke investeeringuid, eriti madala sissetulekuga perekondades. Vähemalt pool tulust 
tuleks eraldada arengumaades kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise, metsade 
raadamise ja seisundi halvenemise vältimise rahastamiseks.

Muudatusettepanek 180
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

c) puhtad söetehnoloogiad, kaasa arvatud 
kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

Or. en

Selgitus

ELi energiaallikate jaotuse muutmine nõuab aega ja peaks põhinema kulutõhususe 
põhimõttel. Tulevikus tuleks kasutada sütt, tagades sel moel energiajulgeoleku. Selle 
võimaldamiseks on vaja lisatoetusi uute tehnoloogiate juurutamiseks söeenergeetikas.

Muudatusettepanek 181
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c a) söel töötavate põletuskäitiste 
ajakohastamine või nende asendamine 
efektiivsemate, madalama CO2 heite 
tasemega üksustega;
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Or. en

Selgitus

ELi energiaallikate jaotuse muutmine nõuab aega ja peaks põhinema kulutõhususe 
põhimõttel. Tulevikus tuleks kasutada sütt, tagades sel moel energiajulgeoleku. Selle 
võimaldamiseks on vaja lisatoetusi uute tehnoloogiate juurutamiseks söeenergeetikas.

Muudatusettepanek 182
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c a) energia akumuleerimise 
tehnoloogiate uurimine, arendamine ja 
kasutuselevõtmine;

Or. en

Selgitus

Oksjonikulud vähendavad äriühingute võimet kulutada investeeringutele kliimasõbralikesse 
tehnoloogiatesse ning uurimis- ja arendustegevusse. Seega tuleks oksjonitulu taaskasutada, 
selleks et maksta nende uute tehnoloogiate arendamise ning uurimis- ja arendustegevuse eest. 
Tulu ei tuleks kasutada ühegi üldeelarveprobleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 183
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
c a) puhaste energiakandjatega, näiteks 
vesinikuga, seonduva edasise 
arendustegevuse võimaldamine;

Or. en
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Selgitus

Seoses saastekvootide eraldamisega märgime, et väljapakutud direktiiv võtab praegu arvesse 
mõju energiamahukale tööstusele, mis tuleneb konkurentsist, mida pakub väljaspool Euroopa 
Liitu asuv tööstus, millel puudub samasugune regulatiivne surve kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks (süsinikdioksiidi leke).

Muudatusettepanek 184
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides, eriti sertifitseerimise arendamise 
abil, samuti liikmesriikide või nende 
piirkondade täiendavad meetmed, et 
parandada kliimamuutuste leevendamist 
metsade ja puidukasutuse abil, säilitades 
samal ajal metsa muud funktsioonid;

Or. fr

Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate majandusharude rahalised vahendid suunama ümber 
taastuvenergiat arendavatesse tegevustesse, mis säilitavad süsinikku või ei soodusta süsiniku 
vabanemist.

Sertifitseerimismenetlus, mis järgib Helsingi jätkusuutliku arengu kuut kriteeriumi ja eelkõige 
kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaalmajanduslikku kasu, peaks olema troopiliste 
metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks. 

Euroopa Liidus kompenseerib metsa- ja puidusektor ligikaudu 10–20 % kasvuhoonegaaside 
heitest.
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Muudatusettepanek 185
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

d) meetmed metsade hävitamise või 
pinnase seisundi halvenemise vältimiseks 
või tagasipööramiseks, eelkõige vähim 
arenenud riikides;

Or. en

Selgitus

Süsiniku sidumist ja säilitamist käsitleb muudatusettepanek artikli 10 lõike 3 punkti a kohta, 
selleks et kohustada liikmesriike tagastama kaasatud äriühingutele vähemalt 50 % 
oksjonitulust, tingimusel et kõnealused äriühingud kulutavad selle madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiatele, kaasa arvatud süsiniku sidumine ja säilitamine. 
Halduskulud võib maksta saastekvootidega kauplemise süsteemi ülejäänud tulust.

Muudatusettepanek 186
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
d a) investeeringud arengumaades, kes on 
ratifitseerinud Kyoto protokolli ja 
ratifitseerivad tulevase rahvusvahelise 
konventsiooni, aitavad kaasa 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele 
rohkem kui 20 % võrra, mis tuleks 
saavutada Euroopa Liidus, ja aitavad 
oluliselt kaasa vähese heitega majanduse 
arendamisele arengumaades;

Or. el
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Selgitus

On fundamentaalse tähtsusega, et kvootide oksjonilt saadav raha investeeritaks vähese 
heitega majanduste arendamiseks mitte ainult ühenduse piires, vaid ka arengumaades. 
Pealegi ei tunne kliimamuutused piire ja nõuavad ühiseid jõupingutusi.

Muudatusettepanek 187
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil, kusjuures antakse 
toetusi või nähakse ette elutähtsate 
kaupade erinev maksustamine või muu 
rahastamiskord;

Or. el

Selgitus

Arvestades, et oksjoni meetodit kohaldatakse sektorites, mis suudavad nõutud kvootide hinna 
tootehindadesse edasi kanda, on tähtis, et osa nendest oksjonituludest suunataks tarbijate 
toetamisele madalama ja keskmise sissetulekuga leibkondades, keda elutähtsate kaupade 
hinna tõus enim mõjutab.

Muudatusettepanek 188
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
f a) saastekvootidega kauplemise süsteemi 
mõju leevendamine piirkondades, mis on 
raskes geograafilises ja demograafilises 



PE409.397v01-00 40/97 AM\730636ET.doc
Freelance-tõlge

ET

olukorras, võttes lisameetmeid 
jätkusuutliku energiapoliitika 
arendamiseks;

Or. el

Muudatusettepanek 189
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
f a) saastekvootidega kauplemise süsteemi 
mõju leevendamine piirkondades, mis on 
alaliselt raskes geograafilises ja 
demograafilises olukorras, andes neile 
lisavahendeid jätkusuutliku 
energiapoliitika arendamiseks;

Or. en

Selgitus

Oksjonitulude jaotamine peaks kaasa aitama ühenduse majandusliku, sotsiaalse, ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkide saavutamisele, erilise rõhuga ääremaadel.

Muudatusettepanek 190
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
f b) Euroopa ettevõtete konkurentsivõime 
parandamine ja kliimamuutusi käsitleva 
ettevõtluse edendamine, rõhutades 
energiatõhusust ja suurendades 
taastuvate energiaallikate kasutamise, 
vähese heitega tehnoloogiate uurimis- ja 
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arendustegevuse ning infrastruktuuri 
tehnilise parandamise rahastamist;

Or. el

Muudatusettepanek 191
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsiniku sidumist ja säilitamist käsitleb muudatusettepanek artikli 10 lõike 3 punkti a kohta, 
selleks et kohustada liikmesriike tagastama kaasatud äriühingutele vähemalt 50 % 
oksjonitulust, tingimusel et kõnealused äriühingud kulutavad selle madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiatele, kaasa arvatud süsiniku sidumine ja säilitamine. 
Halduskulud võib maksta saastekvootidega kauplemise süsteemi ülejäänud tulust.

Muudatusettepanek 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3 a. Vähemalt 50 % tulust kasutatakse 
kasvuhoonegaaside vähendamise ning 
metsade raadamise ja nende seisundi 
halvenemise vältimise rahastamiseks, 
samuti kliimamuutustega kohanemiseks 
riikides, mida pole loetletud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni I 
lisas.
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Or. en

Selgitus

Saastekvootide oksjoni tulu tuleks kasutada seoses kliimamuutusega, nii selle leevendamiseks 
kui ka sellega kohanemiseks ja toetustele, selleks ett aidata rahastada vajalikke 
investeeringuid, eriti madala sissetulekuga perekondades. Vähemalt pool tulust tuleks 
eraldada arengumaades leevendamise, kohanemise, metsade kadumise ja seisundi 
halvenemise vältimise rahastamiseks.

Muudatusettepanek 193
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3 a. Liikmesriigid tagastavad kooskõlas 
keskkonnakaitse riigiabi eeskirjadega 
vähemalt 50 % lõikes 2 nimetatud 
kvootide oksjoni tulust, kaasa arvatud 
kogu punktis b nimetatud oksjonitulu, 
neile äriühingutele nende territooriumil, 
kes oksjonil osalesid, tingimusel et see 
kulutatakse vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele, 
kaasa arvatud kasvuhoonegaaside 
kogumine ja geoloogiline säilitamine. 
Tulu ei tagastata elektritootjatele, v.a 
seoses tööstusliku soojatarbimisega või 
tööstusliku protsessi jääkidest toodetava 
elektriga.

Or. en

Selgitus

Vähemalt 50 protsenti oksjonitulust tuleks tagastada oksjonil osalenud äriühingutele, 
tingimusel et nad kulutavad raha investeeringuteks kasvuhoonegaaside heiteid 
vähendavatesse tehnoloogiatesse. Liikmesriigid võivad kooskõlas riigiabi eeskirjadega 
toetada äriühingute keskkonnainvesteeringuid, kuid äriühingutele võrdsete 
konkurentsitingimuste loomiseks on soovitav, et liikmesriigid annaksid võrdse osa 
oksjonitulust selles osalenud äriühingutele. Energeetikasektorile tulu ei tagastata, sest neil on 
lihtne kulud oma klientidele edasi suunata.
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Muudatusettepanek 194
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3 a. Komisjon tagab, et lõike 3 punktide a, 
b, f ja f a rakendamine aitab kaasa 
ühenduse majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärgi 
saavutamisele ja et punkti g rakendamine 
hõlmab vajaduse korral kulutusi, mida 
teevad piirkondlikud ja kohalikud 
asutused.

Or. en

Selgitus

Oksjonitulude jaotamine peaks kaasa aitama ühenduse majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidele, erilise rõhuga ääremaadel.

Muudatusettepanek 195
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil.
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käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon konsulteerib enne kõnealuse
määruse ettepaneku esitamist kõigi 
asjaomaste huvirühmadega. Oksjonid 
korraldatakse ja viiakse läbi vastavalt 
järgnevale:
a) oksjonite eesmärk jaotada kvoodid 
käitajatele ja/või turuvahendajatele turul 
kujuneva hinnaga ja mitte saavutada 
tulude maksimeerimine või eelnevalt 
kindlaksmääratud hind;
b) turul säilitatakse pidevalt piisav 
likviidsus, eriti 2013. aastal. Selleks peaks 
protsess olema ennustatav, eriti oksjonite 
toimumise aja ja järjestuse, samuti 
pakutavate mahtude osas;
c) oksjonid on avatud kõigile ELis 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kehtiva konto omanikele, kes on 
võimelised andma rahalise garantii, et 
peavad oma pakkumisest kinni;
d) käitajatel, eelkõige ühenduse süsteemiga 
hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel peab olema aus ja õiglane
juurdepääs ning nad võivad täielikult 
osaleda;
e) osalemine ei tohi käitajatele panna 
ebamõistlikku rahalist koormust;
f) kõik osalejad peavad üheaegselt saama 
juurdepääsu samale teabele;
g) osalejad ei tohi omavahel kokku 
leppida või muul moel kahjustada oksjoni 
toimimist.
Esimeses lõigus osutatud meede käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Punkti c eesmärk on selgitada oksjonil osaleja määratlust ja eriti tagada, et osalejad annavad 
garantii, et nad suudavad oma pakkumistest kinni pidada. Selle tegematajätmine võib luua 
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võimalused spekulatiivseks käitumiseks.

Muudatusettepanek 196
Dragoş Florin David

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

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

5. Komisjon võtab 30. juuniks 2010 vastu 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks et oksjon 
toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tööstusharule asjakohane kindlus, peaksid oksjoni eeskirjad olema teada 
võimalikult vara, seega tuleb kõnealust kuupäeva varasemaks nihutada.

Muudatusettepanek 197
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5 a. Liikmesriigid, samuti komisjoni 
määratud pädev asutus võivad kvoote 
turul osta ja müüa, selleks et vähendada 
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süsiniku hinna kõikumist.

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind võib tõusta ja langeda, kuid liiga suur kõikumine kahjustaks turgu. Oleks 
soovitav kõikumised minimeerida. Seda võiksid teha valitsused või näiteks EKP.

Muudatusettepanek 198
Esko Seppänen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5 a. Komisjon avaldab 31. detsembriks 
2008 saastekvootide selge määratluse, mis 
välistab võimaluse emiteerida 
finantsturgudel neil põhinevaid 
väärtpabereid ja annab oksjonitel 
eelisseisundi pakkujatele, kes kasutavad 
neid energia või tööstuskaupade 
tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Selgete eeskirjade puudumisel saavad saastekvootidega kauplemise õigustest finantstooted. 
Kui enampakkumine ja teisene turg on avatud kõigile pakkujatele (sh institutsioonilised 
investorid, riskifondid, riiklikud fondid jne), siis on oht puhtalt spekulatiivseks hinna 
kujunemiseks. Seetõttu peab juurdepääs esialgsele enampakkumise menetlusele olema avatud 
ainult pakkujatele, kes vajavad saastekvootidega kauplemise õigusi tootmisprotsessis.

Muudatusettepanek 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Ühenduse üleminekueeskirjad kvootide 
tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil

Kvootide impordi nõue

1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed, millega 
nõutakse importijatelt, et nad loovutaksid 
imporditud energiamahukate toodete osas
lõigetes 2–6 ja lõikes 8 osutatud kvoodid
ühtlustatud viisil, kui neile sektoritele ei 
eraldata ühenduse süsteemis tasuta 
kvoote.

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega, et
ühenduse käitiste, mis ei saa tasuta kvoote 
ja mille puhul valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht, ja kolmandate 
riikide käitiste suhtes kehtivad 
võrreldavad mängureeglid.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide impordi nõuet rakendatakse
üksnes juhul, kui see on kõnealuse 
kokkuleppe põhjal nõuetekohaselt 
põhjendatud.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Alates 1. jaanuarist 2013 kohaldatakse 
kvootide impordi nõuet kaupade suhtes, 
mille puhul on lõike 5 kohaselt leitud, et 
nende suhtes valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht või 
rahvusvaheline konkurents, niikaua kui 
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muude riikide ja haldusüksuste suhtes 
hakkavad kehtima siduvad ja 
kontrollitavad kohustused vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet. Kaupade 
importijad ja eksportijad on vastavalt 
kohustatud ja õigustatud loovutama või 
saama kvoote, kui:
a) komisjon leiab artikli 23 lõikes 2 
osutatud korras, et riigi või haldusüksuse 
suhtes, kus kaubad toodeti, ei kehti 2012. 
aasta järgsed kliimapoliitika raamistiku 
kohaselt siduvad ja kontrollitavad 
kohustused vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet; ja
b) selliste kaupade suhtes on lõike 3 
kohaselt kehtestatud metoodika.
Kvootide impordi nõuet ei kohaldata 
nende kaupade impordi suhtes, mis on 
toodetud riikides või haldusüksustes, mis 
on ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteemiga seotud artikli 26 kohaselt.

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

3. Komisjon võtab iga kauba või 
kaubarühma tootmisel ühenduses 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
keskmise taseme arvutamisel arvesse 
artikli 14 kohaste sõltumatult kontrollitud 
aruannete andmeid ning kõiki 
asjakohaseid, ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud heiteid. 
Komisjon koostab artikli 23 lõikes 2 
osutatud korras meetodid, mille abil 
arvutada kvootide impordi nõuet, mida 
kohaldatakse kaupade või kaubarühmade 
suhtes, mille puhul valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht või 
rahvusvaheline konkurents, ja mis on 
samaväärsed iga kauba tootmisel 
ühenduses tekkivate kasvuhoonegaaside 
heite keskmise tasemega, korrutatuna 
imporditavate kaupade kaaluga tonnides.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 2013. 
aastal ja millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 

4. Hõlbustamaks meetodite koostamist 
vastavalt lõikele 3, võib komisjon oma 
määrustes, mis on võetud vastu artiklite 
14 ja 15 kohaselt, sätestada ettevõtjatele 
nõude anda aru kaupade tootmise kohta, 
samuti nõude seda teavet sõltumatult 
kontrollida.



AM\730636ET.doc 49/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.
5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, ei ületa 2013. aastal kõnealuste 
käitiste tõendatud heitkoguseid 
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

5. Lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavate 
kaupade importijad on kohustatud 
esitama sellise impordi kohta kirjaliku 
deklaratsiooni. Kirjalikus deklaratsioonis 
kinnitatakse, et piisav hulk kvoote, nagu 
on kindlaks määratud lõike 3 kohaselt, on 
sisseveetavate kaupade suhtes loovutatud 
ühenduse registripidajale kooskõlas 
komisjoni määrustega kehtestatavate 
üksikasjalike haldusmenetlustega.

6. Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse uutele osalistele 
kui suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

6. Kvootide impordi nõude võib rahuldada 
ELi kvootide või kolmanda riigi sellise 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kvootide arvelt, mida peetakse ühenduse 
süsteemiga sama rangeks.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.
Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.
7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kõik kvootide impordi nõudega seotud 
sätted ja rakendusmeetmed võetakse vastu 
ja jõustatakse hiljemalt 1. jaanuariks 
2012.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.
9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 2 osutatud sektorid ja kaubad, võttes 
arvesse huvirühmade esitatud tõendeid.

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

Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
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Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

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

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral toob kvootide müük oksjonil 
kaasa tootmiskulude olulise suurenemise;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

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

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

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

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

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

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui oksjonid hoiaksid ära suure hulga bürokraatiat ja soosiksid neid, kelle 
tulemused on parimad. Süsinikdioksiidi leke ja Euroopa toodetele avalduv ebaaus konkurents, 
mis lähtub riikidest, kes ei ole ühinenud rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva tervikliku 
kokkuleppega, tuleks neutraliseerida välismaalt kvootide importimise nõudega.
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Muudatusettepanek 200
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Tootmisprotsesside heitgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende tekkimist. Nende tõhusa 
taaskasutamise tagamiseks tuleb lubada nende gaaside kasutamisel suurimat paindlikkust. 
Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab säilitada ressursse ja 
vähendada CO2 heidet. Selliselt toodetud elekter tuleks enampakkumiste kohaldamisalast 
välja jätta. Süsiniku sidumine ja säilitamine ei ole võrdlusalusega seotud.

Muudatusettepanek 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

Süsiniku lekkega seotud tööstussektorites 
ja -harudes eraldatakse tasuta kvoote 100 
% ulatuses, seni kuni pole saavutatud 
rahuldavat rahvusvahelist kokkulepet, 
vastavalt käesoleva direktiivi artikli 28 
lõikes 1 määratletud kriteeriumidele.
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Or. fr

Selgitus

Kvootide tasuta eraldamise ajutisi eeskirju võib probleemideta pikendada ühe aasta võrra.

Direktiivi tekstis tuleks täpsustada, et süsiniku lekkega seotud tööstussektorites ja -harudes 
eraldatakse tasuta kvoote 100 % ulatuses, seni kuni pole saavutatud rahuldavat 
rahvusvahelist kokkulepet. Kõnealune säte on hädavajalik ELis investeerimisprognooside 
kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 202
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. Juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud täiendavad rakendusmeetmed 
lõigetes 2–6 ning lõigetes 8 ja 8 a osutatud 
kvootide eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. de

Selgitus

Kõik olulised sätted tuleb õiguskindluse tagamiseks sätestada kõnealuses direktiivis.

Muudatusettepanek 203
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 

1. Alates 2013. aastast eraldavad 
liikmesriigid kõik kvoodid tasuta kogu 
perioodiks. 30. juuniks 2009 võtab 
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ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed lõigetes 2 ja 3 osutatud 
kvootide eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide enampakkumine pole ELi CO2 heite vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
vajalik; see tooks kaasa tohutu energiahinna tõusu, kahjustaks tööstusharu konkurentsivõimet 
ja vähendaks tarbijate ostujõudu. Parem võimalus on tasuta jaotamine kogu ELi hõlmavate 
võrdlusaluste alusel koos hilisema korrigeerimisega (võttes arvesse tegelikku tootmist).

CO2 heite kvootide enampakkumine elektri tootmiseks on tarbijate jaoks ebavajalik 
hinnakoormus. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta jaotamise mehhanism 
oleks tõhusam saastekvootidega kauplemise süsteem.

Muudatusettepanek 204
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab võrdlusaluste kasutamist ja nende olulisi omadusi: ühtlustatud 
võrdlusaluste kasutamise kontseptsioon koos võimalusega võtta arvesse konkreetse sektori 
olukorda, tõhususe suurendamise tugev motiveerimine, asjaomaste sektorite esindajatega 
konsulteerimine. Alternatiivseid tootmisprotsesse saab võrdlusalusena kasutada ainult siis, 
kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele olemasoleva direktiivi III lisas 
säilitatakse, selleks et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu.
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Muudatusettepanek 205
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed kvootide 
eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Viide lõigetele 2 – 6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest lõike 1 kolmanda lõiguga juba nähakse
ette ühtlustatud võrdlusaluste süsteem. Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks.

Muudatusettepanek 206
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.
Kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse kütuse või protsessigaasina, 
siis eraldatakse heitgaasi tekitava käitise 
käitajale kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida rakendatakse selle käitise suhtes.

Or. en
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Selgitus

Tasuta kvootide eraldamise põhimõtted peavad varakult teada olema, selleks et tuua tuleviku 
osas selgust ja mitte takistada investeeringuid. Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine 
aitab säilitada ressursse ja vähendada heiteid. Sellistel eritingimustel toodetud elekter tuleks 
enampakkumiste kohaldamisalast välja jätta ja kohelda seda samadel alustel heitgaasi 
tekitava käitisega, sest seda kasutatakse valdavas osas sisemiselt.

Muudatusettepanek 207
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

1. 31. detsembriks 2010 võtab komisjon 
vastu kogu ühenduses kohaldatavad ja 
täielikult ühtlustatud rakendusmeetmed 
lõigetes 2–6 ja lõikes 8 osutatud kvootide 
eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Kuupäev, milleks komisjon peab saastekvootide tasuta eraldamise eeskirjad vastu võtma, 
tuleb ettepoole tuua. Samuti on vaja siduda käesoleva artikli sätted artikli 11 lõikes 1 
ettenähtud tähtajaga. Nimetatud artikli kohaselt peavad kõik liikmesriigid esitama 
komisjonile käitiste nimekirja ja neile tasuta eraldatavad saastekvoodid. Liikmesriigid peavad 
kõnealuste käitiste operaatoritega konsulteerima ja seepärast pole väljapakutud ajavahemik 
piisav.

Muudatusettepanek 208
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 

1. 31. detsembriks 2010 võtab komisjon 
vastu kogu ühenduses kohaldatavad ja 
täielikult ühtlustatud rakendusmeetmed 
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ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

lõigetes 2–6 ja lõikes 8 osutatud kvootide 
eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et see dokument valmiks võimalikult kiiresti, kuid tuleb arvestada usaldusväärset 
ajastatust.

Muudatusettepanek 209
Herbert Reul

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

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Sektorite 
määratlus, mille suhtes direktiivi
kohaldatakse, on siiski põhimõttelise 
tähtsusega element ja peab seepärast 
olema määruse teema.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide enampakkumine pole ELi CO2 heite vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
vajalik; see tooks kaasa tohutu energiahinna tõusu, kahjustaks tööstusharu konkurentsivõimet 
ja vähendaks tarbijate ostujõudu. Parem võimalus on tasuta jaotamine kogu ELi hõlmavate 
võrdlusaluste alusel koos hilisema korrigeerimisega (võttes arvesse tegelikku tootmist).

CO2 heite kvootide enampakkumine elektri tootmiseks on tarbijate jaoks mittevajalik 
hinnakoormus. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta jaotamise mehhanism 
oleks tõhusam saastekvootidega kauplemise süsteem.
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Muudatusettepanek 210
Hannes Swoboda

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

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Kõnealuste 
sektorite võrdlusaluste määramise 
põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sektorite sotsiaalpartneritega.

Or. en

Selgitus

Tootmisprotsesside heitgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende tekkimist. Nende tõhusa 
taaskasutamise tagamiseks tuleb lubada nende gaaside kasutamisel suurimat paindlikkust. 
Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab säilitada ressursse ja 
vähendada CO2 heidet. Selliselt toodetud elekter tuleks enampakkumiste kohaldamisalast 
välja jätta. Süsiniku sidumine ja säilitamine ei ole võrdlusalusega seotud.

Muudatusettepanek 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Konkreetsete 
sektorite võrdlusaluste määramise 
põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
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sektorite esindajatega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab võrdlusaluste kasutamist ja nende olulisi omadusi: ühtlustatud 
võrdlusaluste kasutamise kontseptsioon koos võimalusega võtta arvesse konkreetse sektori 
olukorda, tõhususe suurendamise tugev motiveerimine, asjaomaste sektorite esindajatega 
konsulteerimine. Alternatiivseid tootmisprotsesse saab võrdlusalusena kasutada ainult siis, 
kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele olemasoleva direktiivi III lisas 
säilitatakse, selleks et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu.

Muudatusettepanek 212
Werner Langen

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. 

Or. de

Selgitus

Kõik olulised sätted tuleb õiguskindluse tagamiseks sätestada käesolevas direktiivis.
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Muudatusettepanek 213
Dragoş Florin David

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.

Or. en

Selgitus

Kuupäev, milleks komisjon peab saastekvootide tasuta eraldamise eeskirjad vastu võtma, 
tuleb ettepoole tuua. Samuti on vaja siduda käesoleva artikli sätted artikli 11 lõikes 1 
ettenähtud tähtajaga. Nimetatud artikli kohaselt peavad kõik liikmesriigid esitama 
komisjonile käitiste nimekirja ja neile tasuta eraldatavad saastekvoodid. Liikmesriigid peavad 
kõnealuste käitiste operaatoritega konsulteerima ja seepärast pole väljapakutud ajavahemik 
piisav.

Muudatusettepanek 214
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 

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

võrdlusaluste kasutamisega stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist. Ilma et see 
piiraks sektorispetsiifiliste kriteeriumide 
kasutamist, võetakse arvesse kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
üldiselt rakendatavaid alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist ja 
võimalusi, sh tehnilisi võimalusi, heite 
vähendamiseks. Meetmed peavad 
stimuleerima konkreetse heite 
vähendamist. Elektritootmise eest tasuta 
kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rõhutab võrdlusaluste kasutamist ja nende olulisi omadusi: ühtlustatud 
võrdlusaluste kasutamise kontseptsioon koos võimalusega võtta arvesse konkreetse sektori 
olukorda, tõhususe suurendamise tugev motiveerimine, asjaomaste sektorite esindajatega 
konsulteerimine. Alternatiivseid tootmisprotsesse saab võrdlusalusena kasutada ainult siis, 
kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele olemasoleva direktiivi III lisas 
säilitatakse, selleks et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu.

Muudatusettepanek 215
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et 
võrdlusaluste kasutamisega stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist. Ilma et see 
piiraks sektorispetsiifiliste kriteeriumide 
kasutamist, võetakse arvesse kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
üldiselt rakendatavaid alternatiivseid 
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Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

tootmisviise, biomassi kasutamist ja 
võimalusi, sh tehnilisi võimalusi, heite 
vähendamiseks. Meetmed peavad 
stimuleerima konkreetse heite 
vähendamist. Elektritootmise eest, v.a 
tööstusliku tootmise heitgaasidest toodetav 
elekter, tasuta kvoote ei eraldata.

Kui tootmisprotsessi heitgaasi kasutatakse 
kütusena, siis eraldatakse heitgaasi 
tekitava käitise käitajale kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida kohaldatakse selle käitise suhtes.

Or. en

Selgitus

Tootmisprotsesside heitgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende tekkimist. Nende tõhusa 
taaskasutamise tagamiseks tuleb lubada nende gaaside kasutamisel suurimat paindlikkust. 
Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab säilitada ressursse ja 
vähendada CO2 heidet. Selliselt toodetud elekter tuleks enampakkumiste kohaldamisalast 
välja jätta. Süsiniku sidumine ja säilitamine ei ole võrdlusalusega seotud.

Muudatusettepanek 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

Esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kehtestatakse kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususe ühtlustatud 
võrdlusalused igas sektoris, millele 
saastekvoote tasuta eraldatakse. 
Kõnealused võrdlusalused põhinevad 
parimate, kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamate turul 
saadaolevate tehnoloogiate kasutamisel, 
sealhulgas asendajad, alternatiivsed 
tootmisviisid, biomassi kasutamine, 
kaastootmine ning kasvuhoonegaaside 
kogumine ja säilitamine. Tasuta kvoote ei 
tohiks käitistele eraldada üle asjaomase 
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sektoripõhise taseme, et toetada kõige 
tõhusamaid ettevõtteid. Üldiselt ei tohi 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
stimuleerida heite suurendamist.
Kolmandatele osapooltele müügiks
elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata; tasuta eraldatakse kvoote 
tööstusliku protsessi kõrvalsaadusena 
omatarbeks elektri tootmise eest või 
vastavalt artikli 10a lõigetele 7 ja 8, v.a 
juhul, kui see toimub müügiks 
kolmandatele osapooltele.

Or. en

Selgitus

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Muudatusettepanek 217
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, tehnoloogilist 
potentsiaali heite vähendamiseks, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
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Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab eraldamise menetluses arvestama vähendamise tehnilisi võimalusi, sest suurt 
osa teatavate sektorite heitest pole võimalik vähendada (tootmisprotsessi heide). 
Tootmisprotsessi heide mõjutab kliimamuutusi võrdselt energeetikasektori heidetega. Tasuta 
eraldamise küsimuses (süsinikdioksiidi leke) on tootmisprotsessi heide põhimõttelise 
tähtsusega kulutegur. Seepärast tuleks heite vähendamise tehnoloogilist potentsiaali arvesse 
võtta vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ praeguse III lisa punktile 3.

Muudatusettepanek 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud soojuse- ja elektri 
koostootmine ning elektri tootmine enda 
tarbeks. 

Or. fr

Selgitus

Kvootide tasuta eraldamise ajutisi eeskirju võib probleemideta pikendada ühe aasta võrra.
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Direktiivi tekstis tuleks täpsustada, et süsiniku lekkega seotud tööstussektorites ja -harudes 
eraldatakse tasuta kvoote 100 % ulatuses, seni kuni pole saavutatud rahuldavat 
rahvusvahelist kokkulepet. Kõnealune säte on hädavajalik ELis investeerimisprognooside 
kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 219
Herbert Reul

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide enampakkumine pole ELi CO2 heite vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
vajalik; see tooks kaasa tohutu energiahinna tõusu, kahjustaks tööstusharu konkurentsivõimet 
ja vähendaks tarbijate ostujõudu. Parem võimalus on tasuta jaotamine kogu ELi hõlmavate 
võrdlusaluste alusel koos hilisema korrigeerimisega (võttes arvesse tegelikku tootmist).
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CO2 heite kvootide enampakkumine elektri tootmiseks on tarbijate jaoks mittevajalik 
hinnakoormus. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta jaotamise mehhanism 
oleks tõhusam saastekvootidega kauplemise süsteem.

Muudatusettepanek 220
Miloslav Ransdorf

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist.

Or. en

Selgitus

Enampakkumise protsess hakkab endast kujutama seni suurimat ülemaailmset pidevat 
enampakkumist. On äärmiselt tähtis, et pidevalt säilitataks kõigi kvootide likviidne turg ja 
välditaks võimalikke turutõrkeid. Seega vajatakse juurutamisperioodi, et toetada elektrituru 
korrapärast üleminekut täiemahulisele enampakkumisele, piiramaks selle negatiivset mõju 
tootmisvõimsustele ja elektri hindadele ning vältimaks energiahindadest tingitud Euroopa-
siseseid turumoonutusi riikide tööstusharudes.
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Muudatusettepanek 221
Erika Mann

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest väljaspool:

1) soojus- ja elektrienergia koostootmise
käitisi;
2) tööstuslike tootmisprotsesside 
kõrvalsaadustest energia tootmist
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. de

Selgitus

Koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat üheaegselt nii elektrienergia 
kui ka soojuse tootmiseks. Seda asjaolu soodustatakse paljudes liikmesriikides teadlikult. 
Selleks et mitte koormata neid käitisi veelgi ja pakkuda stiimuleid uute käitiste rajamiseks, 
peab oksjonil kvootide eraldamine piirduma energiamajanduse elektritootmiskäitistega.

Muudatusettepanek 222
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega nii 
otsese kui kaudse heite puhul kvootide 
eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate, näiteks 
äärmiselt tõhusa soojus- ja elektrienergia 
koostootmise kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. Elektritootmise 
eest tasuta kvoote ei eraldata, v.a seoses 
tööstusliku soojatarbimisega või 
tööstusliku protsessi jääkidest toodetava 
elektriga, tingimusel et see on mõeldud 
käitaja omatarbeks; mõlemad eraldatakse 
samade eraldamispõhimõtete alusel nagu 
need, mida kohaldatakse I lisas nimetatud 
tööstusliku tegevuse suhtes.
Siiski, kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse kütusena, siis 
eraldatakse heitgaasi tekitava käitise 
käitajale kõik kvoodid tasuta samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida kohaldatakse selle käitise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Väga tõhus soojus- ja elektrienergia koostootmine pakub väga olulist CO2 heite vähendamise 
võimalust, kuid selle realiseerimiseks on vaja, et saastekvootidega kauplemise süsteemis 
arvestataks kvootide eraldamise metoodikas soojus- ja elektrienergia koostootmise omapära.
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Muudatusettepanek 223
Eija-Riitta Korhola

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

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

Esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kehtestatakse kasvuhoonegaaside heite ja 
energiatõhususe ühtlustatud 
võrdlusalused igas sektoris, millele 
saastekvoote tasuta eraldatakse. 
Kõnealused võrdlusalused põhinevad 
parimatel, kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamatel meetoditel, 
võimalustel, sh tehnilistel võimalustel, 
heite vähendamiseks ja turul 
saadaolevatel tehnoloogiatel, sealhulgas
asendajad, alternatiivsed tootmisviisid, 
biomassi kasutamine, kaastootmine ning 
kasvuhoonegaaside kogumine ja 
säilitamine. Tasuta saastekvoote ei tohiks 
käitistele eraldada üle asjaomase 
sektoripõhise taseme, et toetada kõige 
tõhusamaid ettevõtteid. Üldiselt ei tohi 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
stimuleerida heitkoguste suurendamist 
toodanguühiku kohta. Elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata.
Konkreetsete sektorite võrdlusaluste 
määramise põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sektorite esindajatega.

Or. en

Selgitus

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted



AM\730636ET.doc 69/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Muudatusettepanek 224
Lena Ek

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, kaasa arvatud 
soojus- ja elektrienergia koostootmine,
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. Elektritootmise 
eest tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise arendamine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Koos 
muude siin nimetatud tehnoloogiatega peaksid kvootide eraldamise eeskirjad tagama, et 
saastekvootidega kauplemine arendab tehnoloogiaid, eelkõige soojus- ja elektrienergia 
koostootmist, millel on suur potentsiaal vähendada CO2 heidet. Muudatusettepanek loob 
kooskõla ettepaneku muude soojus- ja elektrienergia koostootmist käsitlevate sätetega.



PE409.397v01-00 70/97 AM\730636ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 225
Philippe Busquin

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest, v.a tööstuslike 
tootmisprotsesside heitgaasidest toodetav 
elekter, tasuta kvoote ei eraldata.

Kui tootmisprotsessi heitgaasi kasutatakse 
kütusena, siis eraldatakse heitgaasi 
tekitava käitise käitajale kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida kohaldatakse selle käitise suhtes.

Or. en

Selgitus

Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab säilitada ressursse ja 
vähendada CO2 heiteid. Sellistel eritingimustel toodetav elekter tuleks enampakkumiste 
kohaldamisalast välja jätta. Kõige paremini saab selliste vältimatult tekkivate gaaside jätkuva 
jätkusuutliku kasutamise tagada siis, kui nende tootja saab vastavalt kvoote ja kui kvoote 
eraldatakse sama metoodika alusel kui see, mida kohaldatakse nende vältimatult tekkivate 
gaaside tootja vastavate käitiste suhtes.

Muudatusettepanek 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, v.a seoses tööstusliku 
soojatarbimisega või tööstusliku protsessi 
jääkidest toodetava elektriga, tingimusel 
et see on mõeldud käitaja omatarbeks; 
mõlemad eraldatakse samade eraldamise 
põhimõtete alusel nagu need, mida 
rakendatakse I lisas nimetatud tööstusliku 
tegevuse suhtes.

Siiski, kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse kütusena, siis 
eraldatakse heitgaasi tekitava käitise 
käitajale kõik kvoodid tasuta samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida rakendatakse selle käitise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Tööstuslike protsessidega seoses toodetav elekter ja soojus ja jääkidest toodetav elekter on 
nende tööstuslike protsesside jaoks keskkonnasõbralikeks energiatarne lahendusteks.

Heitgaaside kasutamisest tekkiv CO2 on lahutamatult seotud neid gaase tekitavate käitistega 
ja tuleb seega määrata tekitavatele käitistele. See vastab teatise KOM(2003)830 punktile 92. 
Samuti soodustab see võrdlusaluste määramist, mille kohaldamine vähendab süsiniku 
kasutamist ja seega heitgaaside teket. Vastupidiselt sellele koormaks oksjon neid käitisi 
põhjendamatult ja motiveeriks vähem heitgaaside tõhusat kasutamist.
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Muudatusettepanek 227
Dorette Corbey

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, v.a seoses tööstusliku 
soojatarbimisega või tööstusliku protsessi 
jääkidest toodetava elektriga; mis 
mõlemad eraldatakse samade esimeses 
lõigus ja lõikes 7 osutatud 
rakendusmeetmete alusel kui need, mida 
kohaldatakse peamise tööstusliku 
protsessi suhtes.

Or. en

Selgitus

Varasematel aastatel investeeris tööstus väga tõhusasse soojus- ja elektrienergia 
koostootmisesse ja kohapeal tööstuslikest jääkidest tootmisesse. Praegune ettepanek eeldab, 
et igasugust elektrit tuleks käsitleda samade kvootide eraldamise põhimõtete alusel, sest 
oletatavasti eksisteerib vaid üks elektriturg. See on väärkujutelm. Elekter ja soojus, mis 
toodetakse tööstuslike protsessidega seoses, toodetakse nende protsesside nõudluse 
rahuldamiseks. Tööstuslikule energiatootmisele tuleks kvoote eraldada vastavalt kõnealuse 
sektori suhtes kehtivatele eeskirjadele – kuna nad on selle sektori oluline osa.
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Muudatusettepanek 228
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Kui tootmisprotsessis vältimatult tekkivat 
gaasi kasutatakse kütusena, siis 
eraldatakse vältimatut gaasi tekitava 
käitise käitajale kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida rakendatakse selle käitise suhtes.

Or. en

Selgitus

Vältimatult tekkivate protsessigaaside säilitamine ja järgnev kasutamine aitab kaasa 
ressursside säästlikule kasutamisele ja seega CO2 heite üldisele vähendamisele.

Muudatusettepanek 229
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi järgmiseks, 
2021. aastal algavaks perioodiks, 
tagamaks et kvootide tasuta eraldamine 
toimub üksnes juhul, kui see on kõnealuse 
kokkuleppe põhjal nõuetekohaselt 
põhjendatud.

Or. en
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Selgitus

Jaotamiseeskirju (määratud ülempiiri, samuti tasuta eraldamist) ei tohi käimasoleva 
kauplemisperioodi jooksul muuta. See kahjustaks investorite arvestusi ja riskijuhtimise 
strateegiat. Planeerimiskindlus on põhimõttelise tähtsusega. Mängureeglite eelneva 
kindlaksmääramise põhimõte peab perioodi vältel samaks jääma.

Muudatusettepanek 230
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1 a. Käitisi, väliseid või mitte, koheldakse 
saastekvootide suhtes võrdselt.

Or. en

Selgitus

Selleks et käesolev ettepanek ei looks stiimuleid, mis viivad turumoonutusteni ja suurendavad 
ka heiteid. On väga tähtis, et direktiivi tekst kajastaks paljudes sektorites toimuvat tegevuse 
sisseostmist.

Muudatusettepanek 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1 a. Käitisi, väliseid või mitte, koheldakse 
saastekvootide suhtes võrdselt.

Or. en

Selgitus

Selleks et käesolev ettepanek ei looks stiimuleid, mis viivad turumoonutusteni ja suurendavad 
ka heiteid. On väga tähtis, et direktiivi tekst kajastaks paljudes sektorites toimuvat tegevuse 
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sisseostmist.

Muudatusettepanek 232
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1 a. Sellistes sektorites, 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, eraldatakse 
suurim kogus saastekvoote CO2 kulu 
edasikandmiseks elektri hindadesse. 
Kõnealune eraldamine põhineb nende 
käitiste igal aastal kindlaksmäärataval 
elektritarbimisel ja eeldataval CO2 hinna 
edasikandmisel elektritootmise tüüpilise 
piirhinna määramisse ja see on lisaks mis 
tahes tasuta eraldamisele otsese heite 
kohta ja ilma kvootide üldkogust 
muutmata vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus

CO2 hinna signaal elektri puhul mõjutab eelkõige elektrienergiamahukaid tootmisprotsesse. 
Kui need osalevad rahvusvahelises konkurentsis, mille on kaasa toonud need kaudsed CO2
heited, siis on oht kaotada konkurentsivõime, ilma et sellest oleks mingit kasu keskkonnale.

Muudatusettepanek 233
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
1 a. Sellistes sektorites, 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, eraldatakse 
suurim kogus saastekvoote CO2 kulu 
edasikandmiseks elektri hindadesse. 
Kõnealune eraldamine põhineb nende 
käitiste igal aastal kindlaksmäärataval 
elektritarbimisel ja eeldataval CO2 hinna 
edasikandmisel elektritootmise tüüpilise 
piirhinna määramisse ja see on lisaks mis 
tahes tasuta eraldamisele otsese heite 
kohta ja ilma kvootide üldkogust 
muutmata vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus

CO2 hinna signaal elektri puhul mõjutab eelkõige elektrienergiamahukaid tootmisprotsesse. 
Kui need osalevad rahvusvahelises konkurentsis, mille on kaasa toonud need kaudsed CO2
heited, siis on oht kaotada konkurentsivõime, ilma et sellest oleks mingit kasu keskkonnale.

Muudatusettepanek 234
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Enampakkumise protsess hakkab endast kujutama seni suurimat ülemaailmset pidevat 
enampakkumist. On äärmiselt tähtis, et pidevalt säilitataks kõigi kvootide likviidne turg ja 
välditaks võimalikke turutõrkeid. Seega vajatakse juurutamisperioodi, et toetada elektrituru 
korrapärast üleminekut täiemahulisele enampakkumisele, piiramaks selle negatiivset mõju 
tootmisvõimsustele ja elektri hindadele ning vältimaks energiahindadest tingitud Euroopa-
siseseid turumoonutusi riikide tööstusharudes.

Muudatusettepanek 235
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistest väljaspool 
toodetavale elektrile, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Kvootide tasuline eraldamine peab piirduma väljaspool koostootmist toodetava 
elektrienergiaga, et mitte koormata seda elektritootmise kõige tõhusamat vormi veelgi ning 
takistada koostootmise toetusmehhanisme erinevates riikides.
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Muudatusettepanek 236
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Käitistele eraldatakse saastekvoodid 
arvul, mis vastab eeldatava keskmise 
aastase tootmismahu, käitise asjakohase 
võrdlusbaasi ja käikulaskmisest algava 
eraldamisperioodi kalendriaastate arvu 
aritmeetilisele korrutisele. Kui 
tootmismaht ühel kalendriaastal erineb 
eeldatavast keskmisest aastasest 
tootmismahust, siis tootmise languse 
korral tagastab käitaja järgmise aasta 30. 
aprilliks asjaomasele asutusele 
saastekvoote arvul, mis vastab 
tootmismahu ja käitisele määratud 
võrdlusaluse korrutisele. Tootmismahu 
kasvu korral eraldab asjaomane asutus 
taotluse alusel järgmise aasta 30. aprilliks 
lisakvoote samast arvestusest lähtudes. 
Võrdlusalused määratakse kindlaks artikli 
[23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Nendes 
arvestatakse vastavate käitiste tehnilist 
vähendamise potentsiaali. Võrdlusaluse 
määramisel ei võeta arvesse tehniliselt 
vältimatuid protsessiga seotud heiteid. 
Sama kehtib ka vältimatute heitgaaside 
kohta. Kui heitgaasi kasutatakse 
kütusena, siis tuleks heitgaasi tekitava 
käitise käitajale eraldada kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Eraldamine peaks toimuma tasuta kogu ELi hõlmavate võrdlusaluste alusel koos hilisema 
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korrigeerimisega, võttes arvesse tegelikku tootmist. See eraldamismeetod on tulemuslik 
kliimamuutuste vastu võitlemise vahend kogu majanduse seisukohalt efektiivse hinnaga. See 
jaotusmudel rakendatakse uues lõikes 2.

Muudatusettepanek 237
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootmiskäitistele 
väljaspool soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitisi, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 8 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, v.a need, 
kes toodavad elektrit tööstuslike 
protsesside kõrvalsaadusena enda tarbeks 
või vastavalt artikli 10a lõigetele 7 ja 8, 
käitistele kasvuhoonegaaside heidete 
kogumiseks, torujuhtmetele kõnealuste 
heidete transpordiks ega kõnealuste heidete 
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säilitamiskohtadele.

Or. en

Selgitus

Selle selgitamiseks, et energiamahukate tööstusharude omatarbeks elektritootmist ei peaks 
süsteemi seisukohalt käsitlema elektri tootmisena; neid tuleks käsitleda olmetootmisest
erinevalt, sest nende lõppkasutuse konkurentsivõime olukord on olmetoomisest täiesti erinev.

Muudatusettepanek 239
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistest väljaspool 
toodetavale elektrile, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Tasuta eraldamine peab piirduma koostootmise käigus toodetava elektrienergiaga, selleks et 
mitte takistada koostootmise toetusmehhanisme erinevates riikides.

Muudatusettepanek 240
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote käitistele kasvuhoonegaaside 
heidete kogumiseks, torujuhtmetele 
kõnealuste heidete transpordiks ega 
kõnealuste heidete säilitamiskohtadele.

Or. en

Selgitus

Oksjonisüsteemi järkjärguline jõustamine energiasektoris, nagu on kavandatud ka muude 
sektorite puhul, alustades tasuta eraldamisest 80 % ulatuses aastal 2013 ja saavutades 100 % 
eraldamise oksjonil alles aastal 2020. Järkjärguline enampakkumine võimaldab 
energiatõhusust suurendada ja kohandada elektritootmist saastatuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli uue direktiivi kõrgemate nõuetega.

Muudatusettepanek 241
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote käitistele kasvuhoonegaaside 
heidete kogumiseks, torujuhtmetele 
kõnealuste heidete transpordiks ega 
kõnealuste heidete säilitamiskohtadele.

Or. en

Selgitus

Vajalik on oksjonisüsteemi järkjärguline jõustamine energiasektoris, nagu on kavandatud ka 
muude sektorite puhul, alustades tasuta eraldamisest 80 % ulatuses aastal 2013 ja saavutades 
100 % eraldamise oksjonil alles aastal 2020. Selle peamiseks põhjuseks on see, et ELi 
energiaturg pole täiesti seotud. Olemasolevad isoleeritud turud takistavad võimsuste 
edastamist, mis on vajalik elektritootmises 100 % ulatuses enampakkumise mõju 
neutraliseerimiseks. Lisaks sellele võimaldab järkjärguline enampakkumine energiatõhusust 
suurendada ja kohandada elektritootmist saastatuse kompleksse vältimise ja kontrolli uue 
direktiivi kõrgemate nõuetega.
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Muudatusettepanek 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
2 a. Kui mõnede toodete või protsesside 
puhul pole võrdlusaluseid artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt kindlaks 
määratud, siis eraldatakse vastavale 
käitisele saastekvoodid vastavalt ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
teise kauplemisperioodi aastasele 
keskmisele jaotusele, mida on 
korrigeeritud lineaarse teguriga vastavalt 
artiklile 9. Arvesse tuleb võtta vastavate 
käitiste tehnilist vähendamise potentsiaali.
Kui tooted või protsessid pole ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
teise kauplemisperioodiga hõlmatud, siis 
kohaldatakse seniste õiguste kaitset.

Or. en

Selgitus

Tuleb oletada, et esialgu ei saa kõigile toodetele ja protsessidele üldiselt võrdlusaluseid 
sätestada. See võib olla nii väga diferentseeritud toodete korral, mille arvele langeb väga 
väike osa saastekvootidega kauplemise süsteemi heitest. Sellistele käitistele tuleb kvoodid 
eraldada nn seniste õiguste kaitse lähenemist kasutades.

Muudatusettepanek 243
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Direktiivis 2004/8/EÜ määratletud
soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitistele eraldatakse tasuta kvoote kogu 
Euroopas ühtsete võrdlusanalüüside 
alusel. Need võetakse vastu ja neid 
kontrollitakse ühtlustatud menetluse 
raames.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistes toodetava elektrienergia näol on tegu 
energiatootmise kõige tõhusama vormiga. Seetõttu toetatakse paljudes liikmesriikides soojus-
ja elektrienergia koostootmise käitisi. Selline toetamine oleks aga vastuolus kavandatud 
koormusega punktis 3 sisalduva sättena.

Muudatusettepanek 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. Sõltumata sellest, kas soojusenergia on 
toodetud koos elektrienergiaga või mitte, 
eraldatakse tööstusele kasutamiseks 
tarnitud soojusenergia kohta tasuta 
kvoodid vastavalt asjaomastele 
tööstussektoritele eraldatud tasuta 
kvootide osakaaluga.

Sõltumata sellest, kas soojusenergia on 
toodetud koos elektrienergiaga või mitte, 
eraldatakse kaugküttesüsteemidele 
tarnitud soojuse kohta, mis kvalifitseerub 
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vastavalt keskkonnakaitse riigiabi 
suunistele, tasuta kvoodid, tagamaks 
võrdne kohtlemine võrreldes muude, ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
hõlmamata soojatootjatega. 

Or. en

Selgitus

Soojatootmise suhtes peavad kehtima asjakohased ja selged eeskirjad. See tekst ei lubaks 
mingit diskrimineerimist välise koostootmise ja sisemise tootmise vahel, mis tööstussektoris 
on klassifitseeritud.

Kaugküte on heite vähendamise tähtis abinõu, kuid peamine konkurents sellele tuleb 
konkreetsetelt fossiilkütusel töötavatelt katlamajadelt, mis ei kuulu ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi. Selleks et vältida väärastunud majanduslikke stiimuleid heite 
suurendamiseks, peaksid kaugkütte käitised tasuta kvootidele kvalifitseeruma.

Muudatusettepanek 245
Werner Langen

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

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

3. Direktiivis 2004/8/EÜ määratletud
soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitistele eraldatakse tasuta kvoote kogu 
Euroopas ühtsete võrdlusanalüüside 
alusel. Need võetakse vastu ja neid 
kontrollitakse ühtlustatud menetluse 
raames.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistes toodetava elektrienergia näol on tegu 
energiatootmise kõige tõhusama vormiga. Seetõttu toetatakse paljudes liikmesriikides soojus-
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ja elektrienergia koostootmise käitisi. Selline toetamine oleks aga vastuolus kavandatud 
koormusega punktis 3 sisalduva sättena.

Muudatusettepanek 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. Suure tõhususega soojus- ja 
elektrienergia koostootmise käitistele, 
nagu need on määratletud direktiivis 
2004/8/EÜ, eraldatakse võrdlusalusest 
lähtudes ilma ajapiiranguta tasuta 
kvoodid elektri- ja soojusenergia 
tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kliimakaitse nurgakivi. Äärmiselt tõhusa soojus- ja 
elektrienergia koostootmise säilitamist ja laiendamist nõutakse ja toetatakse direktiivis 
2004/8/EÜ. Lisakoormuse loomine oksjonite kaudu töötaks enesele vastu. Paljudel juhtudel ei 
annaks liikmesriikide soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste edendamine soovitud 
tulemusi, olemasolevate soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste toodang väheneks, 
võib-olla ei toimuks edasist laienemist. Kui enampakkumine oleks peamine elektritootjatele 
kvootide jaotamise mehhanism, siis toetaks selline soojus- ja elektrienergia koostootmisele 
enampakkumistest erandi tegemine kliimakaitset.

Muudatusettepanek 247
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Energiatootmiskäitistele, mille puhul 
kohaldatakse direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud koostootmist, eraldatakse 
tasuta kvoote kogu Euroopas ühtlustatud 
võrdlusanalüüside alusel.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 8esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 248
Dragoş Florin David

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

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

3. Elektritootjatele peab eraldama tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Tasuta eraldatakse kvoote ka 
energiatootmisele soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes, mis toodavad 
elektrit ja soojust kaugküttesüsteemidele 
ja elektritootmisele kõnealuste käitiste 
omatarbeks. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Or. en
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Selgitus

Tekst peab olema selge olukordade puhul, mis on kõlblikud tasuta eraldamiseks. Lisaks 
sellele peavad ametiasutused toetama soojus- ja elektrienergia koostootmise käitisi, kes 
tarnivad energiat kaugküttesüsteemidele, sest viimased toetavad ka ressursside jätkusuutlikku 
kasutamist, võitlust kliimamuutuste vastu ja avaliku teenuse kättesaadavust enamikule 
elanikkonnast.

Muudatusettepanek 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Soojus- ja elektritootmise käitistele
peab võrdlusaluste meetodi alusel 
eraldama tasuta kvoote toodetud soojuse 
eest direktiivis 2004/8/EÜ määratletud 
suure tõhususega koostootmise eest ja 
kaugkütte soojatootjatele majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.

Or. en

Selgitus

Mõnedes riikides rahuldatakse rohkem kui 50 % soojuse nõudlusest kaugkütte abil, mis on 
tähtis paljudes liikmesriikides. Mis tahes sellele sektorile kehtestatav kohustus osta kvoote 
võiks põhjustada küttehindade tõusu, tuues kaasa sotsiaalsest ja keskkonna seisukohast 
ebasoovitavad tagajärjed. On oht, et leibkonnad asendaksid kulukama kaugkütte 
söepõletamisega individuaalmajapidamistes, mille heite suhtes kehtib vähem range kontroll.

Muudatusettepanek 250
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

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

Or. en

Selgitus

Selleks et vältida erinevates liikmesriikides erinevat süsteemi soojatootmisele kvootide 
eraldamiseks, peaks uue direktiiviga sätestama ühised ELi ühtlustatud eeskirjad 
soojatootmisele tasuta kvootide eraldamiseks, mida võib käsitada äärmiselt tõhusa soojus- ja 
elektrienergia koostootmise toetamisena.

Muudatusettepanek 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

3. Tuleb eraldada tasuta kvoote toodetud 
soojuse eest, mis tarnitakse 
tööstusharudele ja muudele tarbijatele
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise eest 
majanduslikult õigustatud nõudluse osas, et 
tagada võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.
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Or. en

Selgitus

Tõhusalt soojus- ja elektrienergia koostootmise käigus toodetav soojus, sõltumata 
energiaallikast, on keskkonnale kasulik ja seepärast tuleks seda soodustada. 

Muudatusettepanek 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 4 ja 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 2013. 
aastal ja millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

välja jäetud

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, ei ületa 2013. aastal kõnealuste 
käitiste tõendatud heitkoguseid 
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Pole selge, kas osutatud käitistega peetakse silmas iga käitist või mingit liiki käitiste rühma. 
Samuti pole selge, mille suhtes ja mis eesmärgil kohaldatakse paranduskoefitsienti. 
Süsinikdioksiidi lekke ohu asjakohaseks käsitlemiseks tuleb täielikult jaotada saastekvootide 
kogus, nii nagu see on arvutatud võrdlusaluste kohaldamisel. See on sätestatud artikli 10a 
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lõigetes 1 ja 7 ja seega artikli 10a lõiked 4 ja 5 pole nii olulised.

Muudatusettepanek 253
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 4 ja 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, selleks 
et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, selleks 
et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Selleks et õigustada võrdlusaluste loomisele ressursside kulutamist ja arvestades nende 



AM\730636ET.doc 91/97 PE409.397v01-00
Freelance-tõlge

ET

ambitsioonikat iseloomu, on vaja kvoodid eraldada vastavalt kvootide mahtudele, mis on 
arvutatud nende võrdlusaluste kohaldamisel. Sektori piirmäärade ületamine vastavalt neile 
lõigetele peab olema vastavuses oksjonite mahtudega, samuti ülejääkidega, mis oksjonile 
pandavasse mahtu üle kantakse. Esimesel juhul vastab oksjonil pakutavate kvootide mahu 
vähendamisele nõudluse vähenemine ja seega võib oodata, et kvootide hinnad ei kerki. 
Selgitus, et saastekvootidega kauplemise süsteemiga seatud piirmäärast peetakse kinni.

Muudatusettepanek 254
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, selleks 
et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Võrdlusaluste kasutamisest peaks saama peamine jaotusmeetod. Ainult siis, kui 
võrdlusaluseid pole välja töötatud, võib tasuta eraldamise piiri seada varasema heite järgi.

Muudatusettepanek 255
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele otsese heite 
kohta eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 
2013. aastal ja millele eraldati tasuta 
kvoote ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Saastekvootide suurim kogus, mis on 
aluseks 2013. aastal tegutsevatele 
käitistele kvootide eraldamise 
arvutamiseks kaudse heite kohta, ei tohi 
ületada osana kogu ühenduse aastasest 
üldkogusest vastava heite osakaalu, mis 
ajavahemikul 2005–2007 Euroopas elektri 
tootmisel ühenduse piires tekkis. Vajaduse 
korral kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikes soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistes tööstuslikuks otstarbeks nii 
elektri kui ka soojuse tootmisele tuleb eraldada tasuta kvoote kooskõlas ELi eesmärkidega, 
selleks et mitte kaotada motivatsiooni selle tõhusa tehnoloogia kasutamiseks (direktiiv 
2004/8/EÜ): Seepärast tuleb lõiget 3 muuta.

Muudatusettepanek 256
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
ajavahemikul 2005–2007 tekitatud 
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2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

vastavate tõendatud heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, selleks 
et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Selleks et õigustada võrdlusaluste loomisele ressursside kulutamist ja arvestades nende 
ambitsioonikat iseloomu, on vaja kvoodid eraldada vastavalt kvootide mahtudele, mis on 
arvutatud nende võrdlusaluste kohaldamisel. Sektori piirmäärade ületamine vastavalt neile 
lõigetele peab olema vastavuses oksjonite mahtudega, samuti ülejääkidega, mis oksjonile 
pandavasse mahtu üle kantakse.
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Muudatusettepanek 258
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, 
selleks et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Kõnealust parandust kohaldatakse saastekvootide vaba eraldamise ülempiiri määramiseks 
võrdlusaluse tasemel.

Muudatusettepanek 259
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid otsese heite kohta, mis on 
ühenduse süsteemiga hõlmatud alles alates 
2013. aastast, ei ületa 2013. aastal 
kõnealuste käitiste tõendatud heitkoguseid 
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Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Saastekvootide suurim kogus, mis on 
aluseks alates alles 2013. aastast alates 
ühenduse süsteemiga ühinevatele 
käitistele kvootide eraldamise 
arvutamiseks kaudse heite kohta, ei tohi 
ületada osana kogu ühenduse aastasest 
üldkogusest vastava heite osakaalu, mis 
ajavahemikul 2005–2007 Euroopas elektri 
tootmisel ühenduse piires tekkis. Vajaduse 
korral kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikes soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistes tööstuslikuks otstarbeks nii 
elektri kui ka soojuse tootmisele tuleb eraldada tasuta kvoote kooskõlas ELi eesmärkidega, 
selleks et mitte kaotada motivatsiooni selle tõhusa tehnoloogia kasutamiseks (direktiiv 
2004/8/EÜ): Seepärast tuleb lõiget 3 muuta.

Muudatusettepanek 260
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, selleks 
et järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid ja ilma et see 
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muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Selleks et õigustada võrdlusaluste loomisele ressursside kulutamist ja arvestades nende 
ambitsioonikat iseloomu, on vaja kvoodid eraldada vastavalt kvootide mahtudele, mis on 
arvutatud nende võrdlusaluste kohaldamisel. Sektori piirmäärade ületamine vastavalt neile 
lõigetele peab olema vastavuses oksjonite mahtudega, samuti ülejääkidega, mis oksjonile 
pandavasse mahtu üle kantakse.

Muudatusettepanek 261
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste varasemaid
heitkoguseid aastal 2008 või kõnealuste 
käitiste keskmisi heiteid ajavahemikus 
2008–2010. Igal järgneval aastal 
kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel puuduvad varasemad andmed heite kohta ajavahemikust 200–2007 ja kõigil 
alates 2013. aastast ühenduse süsteemiga liituvatel käitistel puudub kohustus selliseid 
andmeid säilitada, seepärast on otstarbekas esitada tõendatud andmed alates 2008. aastast.
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