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Muudatusettepanek 262
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Uutele osalistele eraldatakse kvoote 
enampakkumiseks ette nähtud kogusest. 
Eraldamine toimub samade põhimõtete 
alusel, mida rakendatakse tegutsevate 
käitiste puhul.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. de

Selgitus

Ei ole vajadust luua eraldi reservi uute käitiste jaoks, sest liikmesriikide käsutuses on juba 
enampakkumiseks ette nähtud kvoodid, millest võib kvoote eraldada ka uutele osalistele. 
Uutele käitistele kvootide eraldamist ei tohiks piirata, sest just uued käitised suurendavad 
tõhusust. Seetõttu, ja lähtudes tööstuspoliitika huvidest, ei tohiks takistada investeeringute 
tegemist sellistesse käitistesse finantskoormuse näol kvootide ostmise kohustuse vormis.

Muudatusettepanek 263
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 6. Uutele osalistele eraldatakse kvoote 
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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.

enampakkumiseks ette nähtud kogusest. 
Eraldamine toimub samade põhimõtete 
alusel, mida rakendatakse tegutsevate 
käitiste puhul.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.
Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. de

Selgitus

Ei ole vajalik luua eraldi reservi uute käitiste jaoks, sest liikmesriikide käsutuses on juba 
enampakkumiseks ette nähtud kvoodid, millest võib kvoote eraldada ka uutele osalistele. 
Uutele käitistele kvootide eraldamist ei tohiks piirata, sest just uued käitised suurendavad 
tõhusust. Seetõttu, ja lähtudes tööstuspoliitika huvidest, ei tohiks takistada investeeringute 
tegemist sellistesse käitistesse finantskoormuse näol kvootide ostmise kohustuse vormis.

Muudatusettepanek 264
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse likviidsuse 
tagamiseks uutele osalistele ja selliste 
turusituatsioonide tasakaalustamiseks, 
mille tagajärjel tekivad põhjendamatult 
kõrged või madalad süsinikuhinnad. See 
on suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

Or. en
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Selgitus

Reserv tagab likviidsuse (kvoodid) uutele osalistele. Kogu süsinikuturu seisukohast on oluline 
omada instrumente, mis võimaldavad reageerida ebatavalistele turuolukordadele. Soovitame 
tungivalt kasutada osa reservist likviidsuse suurendamiseks kunstlikult kõrgele tõstetud 
süsinikuhinna korral. Liiga madala süsinikuhinna korral tuleks likviidsust vähendada (see 
meede tuleks oksjoni korraldamise eeskirjadesse sisse viia). Oleme seisukohal, et hinnad 
peaksid jääma 20 ja 50 euro piiridesse. Likviidsuse meetmed tuleks reguleerida artikli 10 
kohaselt kehtestatud oksjoni korraldamise eeskirjade raames.

Muudatusettepanek 265
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra, välja arvatud 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud kõrge 
tõhususega soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitiste puhul. 

Or. en

Selgitus

Selleks et EL suudaks saavutada ambitsioonika üldise heitkogustega kauplemise süsteemi 
heite piirväärtuse, on vaja suurendada soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste arvu, 
sest need välistavad olulise osa soojuse eraldi tootmisest ja vähendavad sellega 
süsinikdioksiidi heidete teket 10–30 % võrra. On tähtis, et soodustataks uutesse käitistesse 
investeerimist ja et sellesse suhtutaks samal viisil kui olemasolevatesse skeemidesse.

Muudatusettepanek 266
Hannes Swoboda

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

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elekter 
on toodetud tööstuslike tootmisprotsesside 
heitgaasidest.
Juhul kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse kütusena, eraldatakse 
saastekvoodid heitgaase tekitava käitise 
käitajale selle käitise suhtes kohaldatavate 
eraldamispõhimõtete alusel.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikes tootmisprotsessides tekkivaid heitgaase tuleb kasutada viivitamata pärast nende 
tekkimist. Nende tõhusaks taaskasutusse võtmiseks tuleb tagada gaaside kasutamise 
maksimaalne paindlikkus. Tootmisprotsessides tekkivate heitgaaside kasutamine elektri 
tootmiseks aitab kaasa loodusvarade säilitamisele ja süsinikdioksiidi heite vähendamisele. 
Kõnealustes erilistes tingimustes toodetud elektrit ei tuleks kaasata oksjonisüsteemi.

Muudatusettepanek 267
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Elektritootjatele tasuta kvoote ei anta.

Or. en

Selgitus

Tööstuses kohapeal toimuvale elektri tootmisele tuleb säilitada tasuta kvoodid, sest enda 
tarbeks tootjate süsinikdioksiidi heite vähendamise kulud on oluline osa süsinikukuludest, mis 
hakkavad mõjutama süsinikdioksiidi lekke küsimust.
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Muudatusettepanek 268
Miloslav Ransdorf

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ilma soodustusteta ei ole uute investeeringute tegemiseks piisavalt stiimuleid. Selle tulemusel 
võib tekkida olukord, kus vanad ja vähem tõhusad käitised töötavad kauem ja eraldavad 
rohkem süsinikdioksiidi. Poliitikakujundajad ei saa endale lubada väljakuulutatud projektide 
miljardiliste investeeringute ohtu seadmist. (Seda tõestavad selgelt DENA hiljuti avaldatud 
uurimus ja mitmete uute elektrijaamade rajamise projektide tühistamine).

Muudatusettepanek 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi saastekvootide müük elektritootjatele oksjonil paneb tarbijatele 
märkimisväärse mittevajaliku kulukoormuse. Tasuta kvootide eraldamismehhanism, mis 
põhineb võrdlusanalüüsidel ja tegelikul toodangul, kujutab endast tõhusamat heitkogustega 
kauplemise süsteemi.
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Muudatusettepanek 270
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 271
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vajalik on oksjonisüsteemi järkjärguline sisseviimine energiasektoris samasuguse ettepaneku 
alusel, nagu tehti teiste sektorite osas, alustades 80 % tasuta kvootide eraldamisega 2013. 
aastal ja lõpetades 100 % kvootide ostmisega oksjonil 2020. aastal. Peamine põhjendus on 
siin asjaolu, et ELi energiaturg ei ole täielikult ühtne. Olemasolevad eraldatud turud 
takistavad võimsuste edastamist, mis on vajalik selleks, et neutraliseerida mõju, mida avaldab 
100 %line kvootide hankimine oksjonite kaudu elektritootmises. Lisaks sellele võimaldab 
järkjärguline üleminek oksjonisüsteemile suurendada energiatõhusust ja viia elektritootmine 
vastavusse rangemate nõuetega, mille kehtestab uus IPPC direktiiv.
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Muudatusettepanek 272
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektri 
tootmine on seotud tööstusliku soojuse 
tarbimisega või kui elekter on toodetud 
tööstusprotsessi jääkidest; mõlemal juhul 
toimub kvootide eraldamine lõike 1 
esimeses lõigus ja lõikes 7 osutatud 
rakendusmeetmete alusel, mida 
kohaldatakse peamiste tööstusprotsesside 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elekter 
on toodetud tööstuslike tootmisprotsesside 
heitgaasidest.
Juhul kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse kütusena, eraldatakse 
saastekvoodid heitgaase tekitava käitise 
käitajale samade eraldamispõhimõtete 
alusel, mida selle käitise suhtes 
kohaldatakse.

Or. en
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Selgitus

Tööstuslikes tootmisprotsessides tekkivate heitgaaside kasutamine aitab kaasa loodusvarade 
säilitamisele ja süsinikdioksiidi heite vähendamisele. Sellistes erilistes tingimustes toodetud 
elekter tuleks oksjonisüsteemist välja arvata. Kõnealuste vältimatute gaaside järjepidev 
säästev kasutamine on kõige paremini tagatud juhul, kui nende tootja saab kohandatud kvoote 
ja kui need eraldatakse samal meetodil, mida kohaldatakse nende vältimatute gaaside tootja 
vastavate käitiste suhtes.

Muudatusettepanek 274
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 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata. Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 

eraldata, välja arvatud juhul, kui elektri 
tootmine on seotud tööstusliku soojuse 
tarbimisega või toodetud tööstusprotsessi
jääkidest käitaja enda tarbeks; mõlemal 
juhul eraldatakse kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse 1. lisas osutatud tööstusliku 
tegevuse suhtes.

Juhul kui tootmisprotsessi heitgaasi 
kasutatakse siiski kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid heitgaase 
tekitava käitise käitajale tasuta 
samade põhimõtete alusel, mida selle 
käitise suhtes kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with punkt 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.
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Muudatusettepanek 275
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata. Oksjonit ei kohaldata 
tootmisprotsessis tekkivate vältimatute 
jääkide kasutamise käigus toodetud ja 
vältimatutest gaasidest toodetud elektri 
koguste suhtes, mis kavatsetakse ära 
kasutada samas käitises, mis need gaasid 
on tekitanud.

Or. en

Selgitus

Kui materjale, mis tootmisprotsessis vältimatult tekivad, ei kõrvaldata jäätmetena, vaid 
kasutatakse ära elektri tootmiseks, aitab see kaasa loodusvarade säilitamisele ja 
süsinikdioksiidi heite vähendamisele. Sellistel erilistel tingimustel toodetud elekter tuleks 
oksjonisüsteemist välja arvata.

Muudatusettepanek 276
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele, kes

1. ei tooda elektrit koos soojusega ja
2. ei kasuta energia tootmiseks tööstuslike 
tootmisprotsesside tekitatavaid jäätmeid,
tasuta kvoote ei eraldata.
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Or. de

Selgitus

Vt selgitust artikli 1 esimese punkti kohta

Muudatusettepanek 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab 30. juuniks 2010 uutele 
osalistele kvootide eraldamise ühtlustatud 
eeskirjad, samuti käitistele eraldatud 
kvootide optimeerimise – kvootide 
ühendamise, käitiste sulgemise ja ELis 
kvootide ülekandmise – eeskirjad, mis on 
kehtestatud ja vastu võetud artikli 23 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Uutele osalistele kvootide eraldamise ühtlustatud eeskirjad ning käitiste sulgemise ja suletud 
käitise kvootide uuele käitisele ELis ülekandmise eeskirjad ja kvootide ühendamisega seotud 
sätted tuleb kehtestada ühenduse tasandil, koos olemasolevatele käitistele tasuta kvootide 
eraldamise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 278
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Käitised, mille toodang suureneb 
võrdlusaasta, mille toodanguandmeid 
kasutati kvootide arvestamiseks, ja 
jooksva kauplemisperioodi teise 
kalendriaasta vahel keskmiselt üle 18 % 
aastas, võivad taotleda kvoote lõikes 6 
sätestatud reservist.

Or. en

Selgitus

Uute käitiste (mis on ehitatud enne artiklis 11 sätestatud teavitamiskohustust) jaoks tekib 
probleem, mis seisneb selles, et nad tegutsevad kvootide eraldamisprotsessi võrdlusaastatel 
(võrdlusanalüüsid) ja hõlmatakse artiklis 11 sätestatud teavitamiskohustusega, kuid nad 
järgivad toodangu pideva suurendamise plaani. Selleks et võimaldada nendele käitistele 
tasuta kvootide õiglane eraldamine selgel õiguslikul alusel (kooskõlas ühise seisukohaga 
lennuettevõtjate kaasamise kohta heitkogustega kauplemise süsteemi), tuleks kehtestada 
eeskirjad ka nende käitiste jaoks.

Muudatusettepanek 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 7 ja 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Kui rahvusvahelisest kokkuleppest ja 
artiklist 10b ei tulene teisiti, on tasuta 
eraldatavate kvootide kogus lõikega 2 
mitte hõlmatud käitistele 2013. aastal ja 
igal järgmisel aastal 100 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest, ilma et 
muudetaks artiklis 9 sätestatud kvootide 
koguhulka.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
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süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

Or. en

Selgitus

Tootev tööstus kogeb väga tugevat rahvusvahelist konkurentsi. Oksjonimüük tekitab neile 
tööstussektoritele ja kogu ELi majandusele riskid, mida on võimatu arvutada ja mis ei 
soodusta käesolevas direktiivis sätestatud keskkonnahoiu eesmärkide saavutamist. Piirmäär 
21 % saavutatakse oksjonipidamisega või ilma selleta, vähendades järjekindlalt 
kättesaadavate kvootide koguseid. Seetõttu peaks tootev tööstus saama võrdlusanalüüside 
tulemustel põhinevaid tasuta kvoote seni, kuni jõustub rahvusvaheline kokkulepe, millega 
konkureerijatele tagatakse võrdsed tegutsemistingimused globaalses ulatuses.

Muudatusettepanek 280
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Direktiivi 1. lisas loetletud käitised 
peavad läbi viima kogu ühenduse ulatuses 
ühtsed võrdlusanalüüsid, mis kiidetakse 
heaks ja mida seiratakse ühtlustatud 
menetluse alusel. Võrdlusanalüüside 
tulemuste alusel eraldatakse käitistele 
tasuta kuni 100 % kvoote. Käitistele, mis 
ei tooda elektrit koostootmisprotsessis, 
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. de

Selgitus

Rahvusvahelist konkurentsisurvet arvestades ei tohi rahalist koormust, mis tekib ainult 
Euroopaga piirduva heitkogustega kauplemise tagajärjel, toodetele üle kanda. Sellega 
ohustatakse nende konkurentsivõimet ja tagajärjeks võib olla tootmise üleviimine riikidesse, 
kus puuduvad kliimakaitse eeskirjad. Seetõttu on vajalik pikaajaline tasuta kvootide 
eraldamine, mis põhineb ambitsioonikatel võrdlusanalüüsidel ja arvestab tehniliste 
võimalustega.
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Muudatusettepanek 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Enampakkumine heitkogustega kauplemise süsteemis tähendab maksimaalset kulu kõikidele 
tarbijatele ilma süsinikdioksiidi heite vähendamise lisasoodustusteta. See tähendab tegelikult, 
et kehtestatakse uus süsinikdioksiidi maks, mille maksavad kinni tarbijad. Selleks et säästa 
ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida elektri hinda madalamal kui 20–30 
EUR/MWh, seadmata kahtluse alla heitkogustega kauplemise süsteemi, ei tohiks see põhineda 
oksjonisüsteemil. Võrdlusanalüüsidel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta kvootide 
eraldamine võib pakkuda kulutasuva ja ökoloogiliselt tõhusa instrumendi.

Muudatusettepanek 282
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 

7. Direktiivi 1. lisas loetletud käitised 
peavad läbi viima kogu ühenduse ulatuses 
ühtsed võrdlusanalüüsid, mis kiidetakse 



PE409.410v01-00 16/92 AM\730913ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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.

heaks ja mida seiratakse ühtlustatud 
menetluse alusel. Võrdlusanalüüside 
tulemuste alusel eraldatakse käitistele 
kuni 100 % tasuta kvoote. Pärast 2013. 
aastat kohandatakse kõnealustele 
käitistele eraldatavate kvootide koguhulka
igal aastal artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra. Käitistele, mis ei tooda 
elektrit koostootmisprotsessis, tasuta 
kvoote ei eraldata.

Or. de

Selgitus

Tööstuslikud tootmiskäitised peavad pidevalt oma energiatõhusust optimeerima, et 
rahvusvahelises konkurentsis vastu pidada. Rahvusvahelist konkurentsisurvet arvestades ei 
tohi rahalist koormust, mis tekib ainult Euroopaga piirduva heitkogustega kauplemise 
tagajärjel, toodete kaudu edasi suunata. 

Muudatusettepanek 283
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. 2a a lisas loetletud käitistele 
määratletakse ühtlustatud menetluse 
alusel tulemuslikkuse võrdlusanalüüsid 
kogu ühenduse ulatuses. Tasuta kvootide 
eraldamine neile käitistele põhineb 
kõnealuste võrdlusanalüüside tulemustel.

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamine ambitsioonikate tulemuste võrdlusanalüüsi alusel tagab 
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heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamise sarnaselt oksjonimüügile, kuid palju 
väiksemate kuludega. Parimaid tulemusi saavutanud tootjaid premeeritakse, mitte aga ei 
seata rahvusvaheliste konkurentidega võrreldes ebasoodsamasse olukorda: ELi tööstuse 
konkurentsivõimet kaitstakse kuni rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni. Ettevõtjad võtavad 
oma investeerimisotsuste aluseks süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise projektid või 
kasutavad oma kohustuste täitmiseks süsinikdioksiidi saastekvoote sõltuvalt turuhindadest.

Muudatusettepanek 284
Esko Seppänen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. 2a a lisas loetletud käitistele 
määratletakse ühtlustatud menetluse 
alusel tulemuslikkuse võrdlusanalüüsid 
kogu ühenduse ulatuses. Tasuta kvootide 
eraldamine neile käitistele põhineb 
kõnealuste võrdlusanalüüside tulemustel.

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamine ambitsioonikate tulemuste võrdlusanalüüsi alusel tagab 
heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamise sarnaselt oksjonimüügiga – aga tunduvalt 
väiksemate kuludega.

Muudatusettepanek 285
Paul Rübig

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

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

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 100 % lõikes 
1 osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal
eraldatakse 79 % kvoote tasuta.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline konkurents on igale heitkogustega kauplemise süsteemis osalevale 
tööstussektorile probleemiks. Ainult elektritootjatele ei tundu rahvusvaheline konkurents mõju 
avaldavat. Seetõttu soovitame jätta osa kvootidest tasuta eraldamiseks kuni perioodi lõpuni. 
Tasuta osa vähendamine ei tohiks ületada artiklis 9 osutatud lineaarset tegurit, mille mõjul 
toimuks vähenemine 21 % võrra.

Muudatusettepanek 286
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 100 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote, kohandades 
neid artiklis 9 osutatud lineaarse teguri 
võrra. 

Or. de



AM\730913ET.doc 19/92 PE409.410v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Tööstus püüab pidevalt suurendada oma tootmisüksuste tõhusust. Eneseregulatsiooni 
meetmete abil on süsinikdioksiidi heidete vähendamisel juba edu saavutatud. Et Euroopa 
tööstuse olukorda mitte kahjustada, tuleks valida majanduslikult õigustatud tasuta kvootide 
vähendamine. Kuigi artiklis 9 osutatud lineaarne tegur on üpris ambitsioonikas 
vähendamiseesmärk, on siiski olemas stiimulid heidete edasiseks vähendamiseks ja 
võimalused uute investeeringute tegemiseks.

Muudatusettepanek 287
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 8 ja 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
rahvusvahelise kokkuleppe jõustumiseni, 
mis sisaldab võrreldavaid meetmeid 
nendega, mis on määratletud artiklis 28, 
eraldatakse 2a a lisas osutatud sektorite 
käitistele tasuta kvoote 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.

Seejärel vaatab komisjon iga 5 aasta 
tagant läbi 2a a lisas osutatud sektoritele 
eraldatavad tasuta kvoodid, võttes arvesse 
artiklis 28 kehtestatud kriteeriumid.

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

Läbivaatamise käigus, mille eesmärgiks 
on leida asjakohased meetmed 2a a lisas 
osutatud sektorite puhul, võetakse arvesse 
ka siduvad valdkondlikud kokkulepped, 
mis võimaldavad saavutada globaalsete 
heitkoguste vähendamise suurusjärgus, 
mis on vajalik tõhusaks võitluseks 
kliimamuutuse vastu, ja mis on jälgitavad, 
tõendatavad ja kohustuslikus korras 
jõustatavad.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
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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;

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;

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.

Or. en

Selgitus

Lõigetega 8 ja 9 kehtestatakse väga keerulised menetlused. Energiamahukad sektorid aga on 
nüüdseks esitanud komisjonile tõendid selle kohta, et neile avaldab mõju rahvusvaheline 
konkurents ja neid ohustab süsinikdioksiidi leke.
Arvestades, et kvootide eraldamise meetmed on kindlaks määratud muudetud lõikega 7, 
osutub nii lõike 8 kui lõike 9 esialgne sõnastus iganenuks ja see asendatakse.
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Muudatusettepanek 288
Esko Seppänen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõiked 8 ja 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni
rahvusvahelise kokkuleppe jõustumiseni, 
mis sisaldab võrreldavaid meetmeid 
artiklis 28 sätestatud meetmetega, 
eraldatakse 2a a lisas osutatud sektorite 
käitistele tasuta kvoote 100 % ulatuses 
lõigete 2–6 kohaselt kindlaksmääratud 
kogusest.

Seejärel vaatab komisjon iga 5 aasta 
tagant läbi 2a a lisas osutatud sektoritele 
eraldatavad tasuta kvoodid, võttes arvesse 
artiklis 28 kehtestatud kriteeriumid.

Läbivaatamise käigus, mille eesmärgiks 
on leida asjakohased meetmed 2a a lisas 
osutatud sektorite puhul, võetakse arvesse 
ka siduvad valdkondlikud kokkulepped, 
mis võimaldavad saavutada globaalsete 
heitkoguste vähendamise suurusjärgus, 
mis on vajalik tõhusaks võitluseks 
kliimamuutuse vastu, ja mis on jälgitavad, 
tõendatavad ja kohustuslikus korras 
jõustatavad.

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

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
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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;

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;

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.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni, millega lepitakse kokku globaalne süsinikuhind, 
peab kvootide eraldamine ELi tootvale tööstusele ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames toimuma tasuta. 

Siduvate valdkondlike kokkulepetega tuleb arvestada, kui meedet läbi vaadatakse.
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Muudatusettepanek 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Oksjonimüük heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendab maksimaalset kulu 
kõikidele tarbijatele ilma süsinikdioksiidi vähendamise lisandväärtuseta. See tähendab 
tegelikult, et kehtestatakse uus süsinikdioksiidi maks, mille maksavad kinni tarbijad. Selleks et 
säästa ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida elektri hinda madalamal kui 20 
– 30 EUR/MWh, seadmata kahtluse alla heitkogustega kauplemise süsteemi, ei tohiks see 
põhineda oksjonisüsteemil. Võrdlusanalüüsidel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta kvootide 
eraldamine võib pakkuda kulutasuva ja ökoloogiliselt tõhusa instrumendi.

Muudatusettepanek 290
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Lõikes 7 sätestatud eraldamiseeskirjad lubavad teha loogilise järelduse, et siin toodud sätted 
ei ole enam vajalikud.

Muudatusettepanek 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Koordineeriv muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 292
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Lõikes 7 sätestatud eraldamise kord lubab teha loogilise järelduse, et siin toodud sätted ei ole 
enam vajalikud.

Muudatusettepanek 293
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani, kuni ei ole ratifitseeritud 
rahvusvahelist kokkulepet, mis looks 
võrdsed tegutsemistingimused käitistele, 
mille põhitegevus ei ole elektri tootmine, 
eraldatakse nendele käitistele tasuta
kvoote 100 % ulatuses lõigete 1–6
kohaselt kindlaksmääratud kogusest.

Seda korda kohaldatakse ka käitistele, 
mida pole võimalik liigitada konkreetsesse 
sektorisse.

Or. en

Selgitus

Kvootide oksjonimüük tootmisvaldkonnale tooks kaasa negatiivsed majanduslikud ja 
sotsiaalsed tagajärjed, sest oksjonitega seotud kulud ja märkimisväärsed kulud, mis langevad 
energiamahukatele ning eriti elektrimahukatele tööstusharudele elektrihinna mõju kaudu, 
koormaksid ettevõtteid. Samuti tooks tootmise EList väljaviimine kaasa heite kasvu, eriti kui 
see toimub vähem keskkonnatõhusate seadmete abil (süsinikdioksiidi leke). Tähelepanu 
keskmes peaksid olema enampakkumise negatiivsed majanduslikud tagajärjed ELi jaoks.
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Muudatusettepanek 294
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal, 
eraldatakse käitistele sektorites, mille 
puhul on kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, 
kooskõlas artikliga 10b tasuta kvoote kuni 
100 % ulatuses lõigete 1–3 kohaselt ja ilma 
et muudetaks artikliga 9 sätestatud 
kvootide koguhulka. See hõlmab ka 
käitisi, mida pole võimalik liigitada 
konkreetsesse sektorisse.

Or. en

Selgitus

Kõlblikkus tasuta kvootide saamiseks ei olene konkreetsest aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke 
ohust. Kui süsinikdioksiidi leke on kindlaks tehtud, eraldatakse kõik kooskõlas 
võrdlusanalüüsi tulemustega arvutatud kvoodid tasuta. 

Selgituseks – võrdlusanalüüsile vastavad eraldised peavad olema kooskõlas sektori 
heitkogustega kauplemise süsteemi piirväärtusega.

Muudatusettepanek 295
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal, 
eraldatakse käitistele sektorites, mille 
puhul on kõrge süsinikdioksiidi lekke oht,
kooskõlas artikliga 10b kõik kvoodid 
lõigete 1–3 kohaselt kindlaksmääratud 
kogusest tasuta, ilma et muudetaks 
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kindlaksmääratud kogusest. artikliga 9 sätestatud kvootide koguhulka.

Or. en

Selgitus

Kõlblikkus tasuta kvootide saamiseks ei olene konkreetsest aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke 
ohust. Kui süsinikdioksiidi leke on kindlaks tehtud, eraldatakse kõik kooskõlas 
võrdlusanalüüsi tulemustega arvutatud kvoodid tasuta. 

Selgituseks – võrdlusanalüüsile vastavad eraldised peavad olema kooskõlas sektori 
heitkogustega kauplemise süsteemi piirväärtusega.

Muudatusettepanek 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Artikli 10a lõige 9 on süsinikdioksiidi lekke vastu võitlemise meetmete oluline osa ja tuleks 
seetõttu paigutada artiklisse 10b.

Muudatusettepanek 297
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Esimeses lõigus osutatud 
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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;

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;

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.

Or. en

Selgitus

Lõike 9 väljajätmine tuleneb artikli 10a lõike 8 muudatusest.
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Muudatusettepanek 298
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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



AM\730913ET.doc 31/92 PE409.410v01-00
Freelance-tõlge

ET

asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Oksjonimüük heitkogustega kauplemise süsteemi raames tähendab maksimaalset kulu 
kõikidele tarbijatele ilma süsinikdioksiidi vähendamise lisandväärtuseta. See tähendab 
tegelikult, et kehtestatakse uus süsinikdioksiidi maks, mille maksavad kinni tarbijad. Selleks et 
säästa ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida elektri hinda madalamal kui 20–
30 EUR/MWh, seadmata kahtluse alla heitkogustega kauplemise süsteemi, ei tohiks see 
põhineda oksjonisüsteemil. Võrdlusanalüüsidel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta kvootide 
eraldamine võib pakkuda kulutasuva ja ökoloogiliselt tõhusa instrumendi.

Muudatusettepanek 299
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Lõikes 7 sätestatud eraldamise eeskirjad lubavad teha loogilise järelduse, et siin toodud 
sätted ei ole enam vajalikud.

Muudatusettepanek 300
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Esimeses lõigus osutatud 
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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;

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;

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.

Or. de

Selgitus

Lõikes 7 sätestatud eraldamise eeskirjad lubavad teha loogilise järelduse, et siin toodud 
sätted ei ole enam vajalikud.



PE409.410v01-00 34/92 AM\730913ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 4 aasta
tagant vaatab komisjon läbi 1a lisa. 
Läbivaatamise tulemused rakendatakse 
2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta tagant.

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. Kõikide 
asjakohaste sotsiaalpartneritega peetakse 
nõu.

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:

Lõikes 8 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 
kolmandates riikides tegutsevale 
samasugusele sektorile või alasektorile, 
mis ei sea heitkogustele samaväärseid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

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

a) mil määral tooks 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) olemasolev ja prognoositav turu 
struktuur, asjakohane geograafiline turg ja 
tooteturg, sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist;

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 

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

Kooskõlas seletuskirjaga (lk 8) ja põhjendusega n (20), pidades silmas käitajatele samade 
tingimuste tagamist nii ühendusesiseselt kui -väliselt.

Süsinikdioksiidi lekke oht ilmneb, kui tootjate suhtes EL 27 piires ja väljaspool ei kohaldata 
ühesuguseid süsinikupiiranguid, sest komisjoni ettepanek piirdub süsinikdioksiidi lekke ohtu 
analüüsides võrdlusega madalama süsinikutõhususega käitistega väljaspool ühendust, 
võtmata arvesse väljastpoolt Euroopasse suunduva transpordiga seotud süsinikdioksiidi 
heidet.

Muudatusettepanek 302
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. 30. juuniks 2016 ja seejärel iga 4 aasta
tagant vaatab komisjon läbi 1a lisa. 
Läbivaatamise tulemused rakendatakse 
2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta tagant.

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. Kõikide 
asjakohaste sotsiaalpartneritega peetakse 
nõu.
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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:

Lõikes 8 osutatud sektorite 
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 
ühendusevälistes riikides tegutsevatele
käitistele, mis ei sea heitkogustele 
samaväärseid piiranguid, ning arvestab 
eelkõige järgmist:

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

a) mil määral tooks 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.

Or. en

Selgitus

Sektorite loetelu, mida mõjutab süsinikdioksiidi leke, tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja selle 
tulemused rakendada vajaduse korral 2020. aastal. See menetlus tagab maksimaalse 
planeerimiskindluse ja loob kindluse, et süsinikdioksiidi leke hoitakse ära.

Sektorite killustamist tuleks vältida, sest see tekitab rakendamisel administratiivset laadi 
probleeme. Kõlblike sektorite kindlaksmääramisel ei ole esmatähtis süsinikutõhususe 
küsimus, vaid käitajate tegevuse regulatiivne raamistik, mis mõjutab tõhusust.

Muudatusettepanek 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

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

9. Nii kiiresti kui võimalik ja hiljemalt 30. 
juuniks 2010 määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

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 ja pärast 
nõupidamist asjaomaste sektoritega.

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 ja süsinikdioksiidi heitega 
seotud kulude elektrihindadesse 
edasisuunamise kaudset mõju, ilma et see 
tooks kaasa märgatava konkurentsivõime
loovutamise süsinikdioksiidi heidete 
seisukohast vähem tõhusatele
ühendusevälistele käitistele, ning arvestab 
eelkõige järgmist:

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

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

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

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

Or. en
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Selgitus

Asjassepuutuvad sektorid peavad saama kindluse nii vara kui võimalik ja uus läbivaatamine 
juba 3 aasta järel ei ole vajalik. Ainus põhjus uuesti läbivaatamiseks, millised sektorid on 
meetmete jaoks kõlblikud, oleks asjakohase rahvusvahelise kokkuleppe vastuvõtmine, mis 
seab tööstusele samalaadsed piirangud. Otsustamisprotsess peaks olema läbipaistev ja 
toimuma asjakohaste sektoritega nõu pidades ning võtma arvesse ka kaudset mõju, mida 
avaldab süsinikdioksiidi heitega seotud kulude edasisuunamise elektrihindadesse. Turuosa 
kaotamine on ainult üks võimalik kriteerium konkurentsivõime kaotuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 304
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. Kõikide 
sotsiaalpartneritega peetakse nõu.

Or. en

Selgitus

Õiglase süsteemi loomiseks tuleb kaasata sotsiaalpartnerid.

Muudatusettepanek 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Hiljemalt 30. juuniks 2009 määrab 
komisjon kindlaks lõikes 8 osutatud 
sektorid, samuti kõnealuste sektorite 
käitistele tasuta eraldatavate kvootide 
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protsendimäära.

Or. fr

Selgitus

Võimalikult kiiresti tuleks likvideerida praegune ebakindel olukord, mis mõjutab 
investeerimisotsuseid kõnealustes sektorites.

Muudatusettepanek 306
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel 
iga 5 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

Or. de

Selgitus

Energiamahukate sektorite ja alasektorite investeerimis- ja planeerimiskindlust on võimalik 
tagada, kui piisavalt vara tehakse kindlaks, millised sektorid peavad saama 100 % kvoote 
tasuta. Määratlus „energiamahukas” tuleks iga viie aasta tagant uuesti läbi vaadata. 
Konkurentsivõime kaotuse vältimiseks peab see staatus kehtima seni, kuni pole sõlmitud 
rahvusvahelist kokkulepet, millega nähakse ette samaväärsed heite vähendamise eesmärgid 
kui ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames.

Muudatusettepanek 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

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

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

Or. en

Selgitus

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Muudatusettepanek 308
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg, näiteks lähedus riikidele ja 
turgudele, kus asjassepuutuvale sektorile 
ei seata siduvaid eesmärke, või 
naaberriikidele või turgudele, mille 
rajatised ei vasta süsinikutõhususe 
täpsustatud standarditele, ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist.
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Or. el

Selgitus

Teatud sektorid ei suuda nõutavate kvootide hinda tootehindadesse edasi suunata, ilma et nad 
kaotaksid märkimisväärse turuosa kolmandate riikide süsinikdioksiidi heite vähendamise 
seisukohalt vähem tõhusatele käitistele, mis asuvad naaberriikides väljaspool ühendust. 
Seetõttu on oluline, et need sektorid saaksid tasuta kvoote nende erilise geograafilise 
iseloomu tõttu.

Muudatusettepanek 309
Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse ka toormega varustamiskindluse 
vajadust ühenduses. 

Or. de

Selgitus

Juurdepääs toormele muutub üha rohkem eduka majandusarengu põhiteguriks ja on seetõttu 
suure strateegilise tähendusega. Äärmiselt suur finantskoormus, mida kvootide oksjonimüük 
endast mõnede tootmisharude jaoks kujutab, võib viia sisemaise tootmise lõpetamisele ja 
toodangu sisseostmisele kolmandatest riikidest. See aga suurendaks sõltuvust impordist. See 
võib kaasa tuua ka tootmise üleviimise tooret omavatesse kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 310
Christian Ehler

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse toorainetega varustamiskindluse 
tagamise vajaduse ühenduses. Tooraine 
on ühenduse eduka majandusarengu 
tähtis tegur ja seetõttu on pikaajaline 
toormega varustuskindlus ülimalt tähtis.

Or. de

Selgitus

Juurdepääs toormele muutub üha rohkem eduka majandusarengu põhiteguriks ja on seetõttu 
suure strateegilise tähendusega. Äärmiselt suur kulukoormus, mida kvootide oksjonimüük 
endast mõnede tootmisharude jaoks kujutab, võib viia sisemaise tootmise lõpetamisele ja 
toodangu sisseostmisele kolmandatest riikidest. See aga suurendaks sõltuvust impordist. See 
võib kaasa tuua ka tootmise üleviimise tooret omavatesse kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 311
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10b välja jäetud
Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral
Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
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alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:
kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Or. de

Selgitus

Võrdlusanalüüsi mudeli kasutuselevõtmine kõrvaldab enamiku loetletud probleemidest. 
Silmas pidades järsku energiahindade tõusu, soodustab võrdlusanalüüs muuhulgas 
investeerimist tõhusamasse tehnoloogiasse, mis kujutab endast ka konkurentsieelist.

Muudatusettepanek 312
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 

Artikli 3 punktis u a osutatud
elektrimahukate käitiste käitajad saavad 
tasuta 100 % kvoote kogusest, mis on 
arvutatud nende aastase elektritarbimise 
põhjal (aastate 2008–2011 keskmine), 
mis korrutatakse ühendusesisese 
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sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

elektritootmise süsinikdioksiidi 
heiteteguriga.

Kõnealuse eraldamise aluseks on 
tõhususe võrdlusanalüüsid (toodangu 
ühiku kohta tarbitud elektri kogus).

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en

Selgitus

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of elekt. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming elekt and especially for electricity-intensive industrial installations, 
whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain their 
international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of elekt needs to be provided 
for these installations.



AM\730913ET.doc 45/92 PE409.410v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 313
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks
süsinikdioksiidi lekke korral

Meetmed teatavate elektrimahukate 
tööstusharude toetamiseks

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

Artikli 3 punktis u a osutatud 
elektrimahukate käitiste käitajatele 
eraldatakse tasuta kvoote sõltuvalt nende 
tarbitava elektri tootmise käigus eraldatud 
süsinikdioksiidi heite hulgast. 
Eraldatavad kvoodid määratakse kindlaks 
võrdlusanalüüside tulemuste põhjal.

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine,
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. de
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Selgitus

Oksjonimüügiga seotud finantskohustust kannab lõppkokkuvõttes elektri tarbija, sest selle 
täielikud kulud suunatakse edasi elektri hinna sisse. See tähendab eriti rasket lisakoormust 
elektrimahukate sektorite käitistele, sest ohustatakse nende rahvusvahelist konkurentsivõimet. 
Rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamiseks ja klientide lahkumise ärahoidmiseks tuleb 
sätestada tasuta kvootide eraldamine nendele käitistele, et korvata elektrihindade tõusu 
tagajärjel tekkinud koormust.

Muudatusettepanek 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 

süsinikdioksiidi lekke korral

Kvootide tagastamise kohustus importijate 
puhul 

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

1. Alates 1. jaanuarist 2013 peavad 
allpool esitatud lõike 2 tingimustele 
vastavate ja lõike 3 alusel kehtestatud 
meetodite kohaste toodete importijad 
tagastama kvoodid või omama õigust 
saada tasuta kvoote vastavalt lõikes 3 
sätestatud eeskirjadele.

– kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

2. Tooted, mille suhtes kohaldatakse lõike 
1 sätteid, seonduvad süsinikdioksiidi lekke 
ohuga ja pärinevad riikidest, mis 
arenenud riikide puhul ei ole võtnud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise osas ELiga võrreldavaid 
kohustusi ning kus arenevate riikide 
puhul ei ole võetud uusi asjakohaseid, 
mõõdetavaid, avalikustatavaid ja 
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kontrollitavaid meetmeid. Pidades silmas 
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi, 
määrab komisjon 30. juuniks 2010 artikli 
23 lõikes 2 ette nähtud menetluse korras 
kindlaks päritoluriikide loetelu, mille 
suhtes kõnealuseid sätteid kohaldatakse.

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Artikli 23 lõikes 2 ette nähtud menetluse 
alusel määrab komisjon kindlaks sektorite 
ja toodete loetelu, mille suhtes sätteid 
kohaldatakse, hinnates süsinikdioksiidi 
lekke ohtu lähtuvalt artikli 10 lõikes 8 
osutatud sektoritest ja järgmistest 
kriteeriumidest:

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

a) heitkogustega kauplemise süsteemi 
mõju, arvestades kvootide tasuta 
eraldamise korral piirkulu (sealhulgas 
alternatiivkulu) või kvootide 
oksjonimüügi korral keskmise kulu osa 
tootmiskuludes;

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;
d) kliimamuutuse ja energiapoliitikate 
mõju, mida rakendatakse või hakatakse 
rakendama asjaomastes sektorites 
väljaspool ELi;
e) ülemaailmse ja piirkondliku nõudluse 
eeldatavad arengud sektori kaupa;
f) toodete transpordi maksumus sektori 
kaupa 
g) investeerimiskulu uue tootmisühiku 
rajamisel asjaomases sektoris.
Lõike 1 sätteid ei kohaldata nende toodete 
impordi suhtes, mis on toodetud ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
ühinenud riigis või piirkonnas vastavalt 
käesoleva direktiivi artiklile 25.
3. Importijate poolt tagastamisele kuuluv 
saastekvootide kogus võrdub järgmiste 
näitajate vahega:
– ühelt poolt keskmine kasvuhoonegaasi 
heide toote tonni kohta kogu kõnealuse 
toote tootmise puhul ühenduses, mida 
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korrutatakse imporditud toodete vastava 
näitajaga. Teise tehte puhul võib heite 
keskmise asendada soodsama näitajaga, 
kui importija suudab Euroopa Liidu 
akrediteeritud asutuse teostatud kontrolli 
abil tõestada, et toodete aluseks oleva 
tootmisprotsessi käigus tekib vähem 
heidet kui ELi keskmine;
– ning teiselt poolt kogu ühenduses 
kõnealuste toodete tootmiseks eraldatud 
tasuta kvootide keskmine.
Erinevus esimese ja teise näitaja vahel 
määrab positiivse tulemuse korral 
kvootide koguse, mis importijatel tuleb 
tagastada ning negatiivse tulemuse korral 
kvootide koguse, mis importijad võivad 
tasuta saada. 
Eri toodete või tooteliikide ühenduses 
tootmisega kaasnevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste keskmise 
kindlaks määramiseks võtab komisjon 
artikli 23 lõikes 2 ette nähtud menetluse 
alusel toimides arvesse tõendatud 
heitkoguste aruandeid vastavalt artiklile 
14. 
4. Lõikes 3 osutatud toodete impordilt 
tagastamisele kuuluvate kvoodikoguste 
arvutamise hõlbustamiseks võib komisjon 
tootjatelt nõuda tootmisaruandeid ning 
aruannete sõltumatut kontrolli, vastavalt 
artiklitele 14 ja 15 vastu võetud 
suunistele. Kõnealune kohustus võib 
sisaldada aruannet ELi heitkoguste 
kvootidega kaetud heitetasemete kohta, 
mis seonduvad iga toote või tooteliigi 
valmistamisega. 
5. Artikli 23 lõikes 2 ette nähtud 
menetluse raames vastu võetud määruses 
kehtestatakse importijate poolt kvootide 
tagastamise või neile tasuta kvootide 
andmise tingimused. Kõnealuses 
määruses nähakse ühtlasi ette ka 
tingimused, mille kohaselt importija, kelle 
suhtes käesolevat artiklit kohaldatakse, 
deklareerib imporditud toodetega 
seonduva vajaliku kvootide tagastuse.
6. Kvootide koguarvule, mis liikmesriigid 
artikli 10 kohaselt oksjonil müüa võivad, 
lisatakse importijate poolt lõikes 1 
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osutatud kohustusele vastavalt tagastatud 
kvoodid ning kvootide koguarvust 
arvatakse maha importijatele lõike 1 
kohaldamise tulemusena antud kvoodid. 
Kõnealused erinevused jaotatakse
liikmesriikide vahel vastavalt artikli 10 
lõikes 2 määratletud eeskirjadele. 
7. Oksjonite lisatulu, mis pärineb 
importijate kohustustest tagastada 
kvoodid, jaotatakse liikmesriikide vahel 
vastavalt lõikes 6 sätestatud tingimustele. 
50 % kõnealustest tuludest kannavad 
liikmesriigid ülemaailmsesse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi.
8. Oma lõikes 1 osutatud kvootide 
tagastamise kohustuse täitmiseks võib 
importija kasutada kvoote, HVÜsid ja 
THVsid kuni tootja poolt eelmisel aastal 
kasutatud protsendimäärani või kolmanda 
riigi heitkogustega kauplemise süsteemi 
kvoote, kui kõnealune süsteem on 
tunnistatud oma nõuetelt ühenduse 
süsteemiga võrreldavaks.
9. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, et kohandada kõnealustele 
sektoritele või alasektoritele artikli 10 a 
raames tasuta eraldatavate kvootide 
osatähtsust. 
Kõnealuses aruandes esitatakse ka 
lõigetes 1–8 ette nähtud piirialade 
kohandamismehhanismi 
rakendusmeetmete osas saavutatud 
edusammud.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
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tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. fr

Selgitus

Et anda ettevõtjatele kindlustunne Kyoto protokolli järgseks perioodiks, tuleb juba praegu 
määratleda viis, kuidas luua võimalik piirialade kohandamismehhanism, mis hõlmaks 
Euroopa importijaid, kes impordivad tooteid rahvusvahelise kokkuleppega mitteühinenud 
riikidest ja seaks kõnealused importijad Euroopa ettevõtjatega võrdsetesse tingimustesse.

Muudatusettepanek 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Energiamahukate sektorite ja 
alasektorite käitised, mis tarbivad elektrit 
27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik) artikli 
2 lõike 4 punkti b kolmanda ja neljanda 
taande alusel, saavad ostetava elektri 
hinnas sisalduva süsiniku maksumuse 
eest hüvitist tasuta kvootide kujul, mida 
kutsutakse „kaudse heite 
kompenseerivateks kvootideks”. 
Kõnealune säte kehtib rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel 
artikli 28 lõike 1 tähenduses, mida 
kõnealust liiki käitiste suhtes 
kohaldatakse. 

– kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10 a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine;

Kaudse heite kompenseerivate kvootide 
brutosumma võrdub nende käitiste 
aastase elektritarbimisega, mille suhtes 
kohaldatakse marginaalse elektritootmise 
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(kivisöepõhine) Euroopa Liidu keskmist 
süsinikuheitenäitajat, st 0,9 t/MWh. 
Aastane elektritarbimine tähendab kolme 
eelneva aasta kontrollitud elektritarbimise 
keskmist.

– vastavalt artiklile 10 a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Kaudse heite kompenseerivate kvootide 
netosumma arvutamiseks iga käitise 
puhul kohaldatakse brutosumma suhtes 
paranduskoefitsienti, mis vastab 
kõrvalekaldele iga asjaomase 
tööstusprotsessi jaoks kehtestatud 
energiatõhususe võrdlusalusest. 
Kaudse heite kompenseerivad kvoodid 
arvatakse iga liikmesriigi puhul maha 
kvootide kogusummast, mis kuuluvad 
oksjonimüügi alla seoses elektritootjatega.
2. Alates 1. jaanuarist 2013 peavad 
allpool esitatud lõike 3 tingimustele 
vastavate ja lõike 4 alusel kehtestatud 
meetodite kohaste toodete importijad ja 
eksportijad tagastama kvoodid või omama 
õigus saada tasuta kvoote vastavalt lõikes 
4 sätestatud eeskirjadele. 
Tooted, mille suhtes kohaldatakse lõike 2 
sätteid, seonduvad süsinikdioksiidi lekke 
ohuga ja pärinevad riikidest, mis 
arenenud riikide puhul ei ole võtnud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
osas ELiga võrreldavaid kohustusi ning
kus arenevate kõige tugevama 
majandusega riikide puhul ei ole võetud 
uusi asjakohaseid, rahvusvaheliselt 
tunnustatud meetodite abil mõõdetavaid, 
avalikustatavaid ja kontrollitavaid 
meetmeid.
3. Lõikes 4 osutatud toodete impordilt 
tagastamisele kuuluvate kvoodikoguste 
arvutamise hõlbustamiseks võib komisjon 
tootjatelt nõuda tootmisaruandeid ning 
aruannete sõltumatut kontrolli, vastavalt 
artiklitele 14 ja 15 vastu võetud 
suunistele. Kõnealune kohustus võib 
sisaldada aruannet ELi heitkoguste 
kvootidega kaetud heitetasemete kohta, 
mis seonduvad iga toote või tooteliigi 
valmistamisega. 
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4. Artikli 23 lõikes 2 ette nähtud 
menetluse raames vastu võetud määruses 
kehtestatakse importijate poolt kvootide 
tagastamise või neile tasuta kvootide 
andmise tingimused. Kõnealuses 
määruses nähakse ühtlasi ette ka 
tingimused, mille kohaselt importija, kelle 
suhtes käesolevat artiklit kohaldatakse, 
deklareerib imporditud toodetega 
seonduva vajaliku kvootide tagastuse. 
5. Kvootide koguarvule, mis ühenduse 
volitatud asutus artikli 10 kohaselt 
oksjonil müüa võib, lisatakse importijate 
poolt lõikes 2 osutatud kohustusele 
vastavalt tagastatud kvoodid ning kvootide 
koguarvust arvatakse maha eksportijatele 
sama lõike kohaselt antud kvoodid. 
6. Oksjonite lisatulu, mis pärineb 
importijate kohustustest tagastada 
kvoodid, kantakse energiaalase teadus- ja 
arendustegevuse ning kliimamuutuse 
vastu võitlemise Euroopa Liidu fondi. 
7. Oma lõikes 2 osutatud kvootide 
tagastamise kohustuse täitmiseks võib 
importija kasutada kvoote, HVÜsid ja 
THVsid kuni tootja poolt eelmisel aastal 
kasutatud protsendimäärani või kolmanda 
riigi heitkogustega kauplemise süsteemi 
kvoote, kui kõnealune süsteem on 
tunnistatud oma nõuetelt ühenduse 
süsteemiga võrreldavaks. 
8. Hiljemalt 30. juuniks 2010 võtab
komisjon artikli 23 lõikes 2 ette nähtud 
menetluse korras vastu sätted, mis 
võimaldavad eespool esitatud punktis 2 
määratletud toodete eksportijatel saada 
ühenduse registrist tasuta kvoote, mis 
kehtivad ühenduse ekspordi suhtes alates 
2013. aasta 1. jaanuarist. Kõnealusel 
eesmärgil luuakse kvootide reserv, mille 
maht on x % (x<2 %) ühenduse kvootide 
kogusummast.
9. 30. juuniks 2009 teostab komisjon 
uuringu õigusküsimuste kohta, mida tuleb 
arvesse võtta, et tagada kõnealuse vahendi 
kokkusobivus rahvusvahelise 
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kaubandusõigusega. Vajaduse korral 
näeb komisjon ette ka plaani ja ajakava 
aruteludeks ja teabevahetuseks teiste 
asjaomaste riikidega, et lahendada 
tuvastatud probleeme kõige 
asjakohasemal viisil.
10. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heite 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, et kohandada 
kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsust. 

Kõnealuses aruandes esitatakse ka 
lõigetes 2–10 ette nähtud piirialade 
kohandamismehhanismi 
rakendusmeetmete osas saavutatud 
edusammud. 

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. fr
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Muudatusettepanek 316
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks
süsinikdioksiidi lekke korral

Meetmed elektrimahukate tööstusharude
toetamiseks.

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

Artikli 3 punktis u a osutatud 
elektrimahukate käitiste käitajatele 
eraldatakse tasuta kvoote sõltuvalt nende 
tarbitava elektri tootmise käigus eraldatud 
süsinikdioksiidi heite hulgast. 
Eraldatavad kvoodid määratakse kindlaks 
võrdlusanalüüside tulemuste põhjal.

– kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine,
– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi. 
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. de
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Selgitus

Elektri tarnijad suunavad kõik kulud, mis tulenevad välja pakutud elektri tootmisega seotud 
täielikust enampakkumisest, edasi elektri hinna sisse. Koormuse kannab lõppkokkuvõttes 
elektri tarbija. See tähendab märkimisväärset lisakoormust elektrit tarbivatele käitistele, eriti 
elektrimahukate sektorite käitistele, sest sellega ohustatakse nende rahvusvahelist 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

– kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

– kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

– kohandades tasuta kvootide hulka, mis 
on eraldatud eesmärgiga hüvitada 
vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektoritele süsinikdioksiidi heitega seotud 
kulude, mis neid sektoreid eriti tugevalt 
mõjutavad, elektrihindadesse 
edasisuunamise kaudne mõju.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
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tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en

Selgitus

Mõjutatud sektorid peavad võimalikult vara saama kindluse seoses heitkogustega kauplemise 
süsteemi tulevase mõjuga nende tegevusele, et võtta vastu otsuseid edasiste investeeringute 
kohta. Läbivaatamine peab sisaldama kaalutlusi ka süsinikdioksiidi heitega seonduvate 
kulude ümbersuunamise kohta elektrihindandesse sektorites, kus kaudne heide on suurem kui 
otsene heide, ja seetõttu mõjutavad neid eelkõige elektrihinnad.

Muudatusettepanek 318
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pidades silmas COP 131 seotud
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi ja 
seda, mil määral aitavad kõnealused 
läbirääkimised saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, tagades
konkureerivate tööstussektorite 
võrdväärse kohtlemise lõikes 3 osutatud 
kriteeriumide täitmisega, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse
hoolikalt olukorda energiamahukates 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. 

2. Lõikes 1 osutatud analüüsiaruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis
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võtavad arvesse täieliku rakendamiseni 
jääva ajaraamistiku ja mis sisaldavad
järgmist:

– kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine;

– kõikidele artikliga 10a hõlmatud
sektoritele tasuta eraldatavate kvootide 
osatähtsuse kohandamine;

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

– meetmed süsinikdioksiidi lekke mõjude 
ärahoidmiseks vastavalt artiklile 10a 
kindlaks tehtud sektorite või alasektorite 
toodetavate toodete eksportijatele ja
importijatele, mis pole hõlmatud 
süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteemiga. Kõnealused süsteemid ei tohi 
vähendada kvootide turu likviidsust.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mis vastavad 
lõikes 3 sätestatud asjakohastele 
kriteeriumidele ning mis on jälgitavad, 
tõendatavad ja kohustuslikus korras 
jõustatavad.

1 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 13. 
konverents, ja Kyoto protokolli osaliste 3. 
kohtumine, mis toimus Balis, Indoneesias 3.–14. 
detsembril 2007.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et kõlblikud on üksnes UNFCCi raamistikus sõlmitud rahvusvahelised kokkulepped. 
Rahvusvahelise kokkuleppe kriteeriumide sätestamine. Kogu tootva tööstuse olukorda 
hinnatakse, kuid rõhuasetusega energiamahukatel sektoritel. Rahvusvahelist kokkulepet tuleb 
hinnata ka rakendamise ajakava seisukohalt. Süsinikdioksiidi tasakaalustamine on täiendav 
valik, mis ei loo kohustust ühineda heitkogustega kauplemise süsteemiga ja see ei tohiks 
suurendada heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud ELi käitiste koormust.

Muudatusettepanek 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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



PE409.410v01-00 58/92 AM\730913ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hiljemalt jaanuariks 2011, juhul kui ei ole 
saavutatud üldist rahvusvahelist 
kokkulepet 2012. aastale järgneva 
perioodi kohta, ning pärast nõupidamist 
kõigi asjakohaste sotsiaalpartneritega 
esitab komisjon, võttes arvesse 
siseriiklikke meetmeid kasvuhoonegaaside 
heite vähendamiseks väljaspool ühendust,
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

– kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine;
– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate ühenduse süsteemi 
kaasamise kohandamine;
– muud otsesed meetmed, millega 
tagatakse üleilmselt konkureerivate ELi 
tööstussektorite konkurentsivõime, 
kahjustamata seejuures ühenduse 
süsteemi keskkonnakaitsealast tõhusust.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, tagades 
samal ajal konkureerivate tööstussektorite 
võrdväärse kohtlemise, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda eelkõige energiamahukates 
sektorites või alasektorites, et teha nende 
puhul kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht vastavalt lõikele 
3. 

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

2. Lõikes 1 osutatud analüüsiaruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis
võtavad arvesse täieliku rakendamiseni 
jäävat ajaraamistikku ja mis sisaldavad
järgmist:

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

a) kõnealustele sektoritele või 
alasektoritele artikli 10a raames tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kohandamine;

b) meetmed süsinikdioksiidi lekke mõjude 
ärahoidmiseks vastavalt artiklile 10a 
kindlaks tehtud sektorite või alasektorite 
toodetavate toodete eksportijatele ja
importijatele, mis pole hõlmatud 
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süsinikdioksiidi tasakaalustamise
süsteemiga. Kõnealused süsteemid ei tohi 
vähendada kvootide turu likviidsust;
c) kohandades tasuta saadud kvootide 
arvu, et hüvitada süsinikdioksiidi 
maksumuse elektrihindadesse 
edasisuunamise kaudne mõju neile 
sektoritele, mis lõike 3 kohaselt määrati 
kindlaks kui kulude edasisuunamise poolt 
eriti mõjutatud sektorid. Süsinikdioksiidi 
maksumuse edasisuunamise hüvitamiseks 
eraldatud kvoodid on täiendavad ja 
lahutatakse artikli 10 lõike 1 kohaselt 
eraldatud kvootidest ning nende suhtes ei 
kohaldata artikli 12 lõikeid 1 ja 3.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mis tagavad 
konkureerivate sektorite võrdväärse 
kohtlemise ning mis on jälgitavad, 
tõendatavad ja kohustuslikus korras 
jõustatavad.
3. Esimeses punktis osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse, millisel määral on asjaomases 
sektoris võimalik nõutavate kvootide 
hinda edasi suunata tootehindadesse, ilma 
et see tooks kaasa märgatava turuosa 
loovutamise süsinikdioksiidi heite 
seisukohast vähem tõhusatele 
ühendusevälistele käitistele, mis ei 
kehtesta heitkogustele võrdväärseid ja 
tõendatavaid piiranguid, ning arvestab 
järgmist:
a) millisel määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;
b) millisel määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heidet 
vähendada näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;
c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;
d) kliimamuutuse ja energiapoliitikate 
mõju, mida rakendatakse või hakatakse 
rakendama asjaomastes sektorites 
väljaspool ELi;
d a) süsinikdioksiidi maksumuse 
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elektrihindadesse edasisuunamise mõju 
asjaomases sektoris või alasektoris.
Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muuhulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe võimalusi globaalsete heite tegelikuks vähendamiseks tuleks 
analüüsida. Meetmed heitkogustega kauplemise süsteemis osalevate sektorite panuse 
suurendamiseks, kuid ka märkimisväärsete lekkeohtude vastu võitlemiseks peaksid olema 
välja töötatud. Eelistatud valik peaks olema tasuta kvoodid.

Täiendavad kvoodid tuleks eraldada, kui süsinikdioksiidi lekke ohtu on võimalik tõestada 
süsinikdioksiidi hindade elektrimahukatesse sektoritesse ümbersuunamise põhjal. See ei 
mõjutaks oksjonil osalevaid käitajaid negatiivselt juhul, kui välistatakse iga-aastase kvootide 
tagastamise kohustus ja kui ülekanne pole lubatud.

Muudatusettepanek 321
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate
tööstusharude toetamiseks süsinikdioksiidi 
lekke korral

Meetmed tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral

Or. en
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Muudatusettepanek 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Mõjutatud sektorid peavad võimalikult vara saama kindluse seoses heitkogustega kauplemise 
süsteemi tulevase mõjuga nende tegevusele, et võtta vastu otsuseid edasiste investeeringute 
kohta.

Muudatusettepanek 323
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 

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

saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites ja energiasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke teemaga tuleks tegeleda nõuetekohaselt ja selleks sobiks kõige paremini 
etteaimatava õigusliku raamistiku kehtestamine. Seetõttu on süsinikdioksiidi lekkest eriti 
sõltuvate sektorite kindlaksmääramine ja selle takistamiseks asjakohaste meetmete 
väljatöötamine küsimused, mis tuleks lahendada nii kiiresti kui võimalik ja aegsasti enne 
2011. aastat.
Energiasektor, mis mõnes liikmesriigis toimib eraldatud energiaturgudena, on süsinikulekke 
ohule sama tundlik kui energiamahukad sektorid ja tuleks komisjoni aruandes kajastada.

Muudatusettepanek 324
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta 31. detsembriks
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
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olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

olukorda sektorites või alasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 325
Erika Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pärast nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2009. aasta septembris Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Meetmeid käesolevas artiklis 
osutatud teatud energiamahukate 
sektorite toetamiseks võib tühistada 
üksnes rahvusvahelise kokkuleppega, mis 
sätestab samaväärsed heite vähendamise 
eesmärgid, nagu on kehtestatud 
liikmesriikidele. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 kaheksandat punkti.
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Muudatusettepanek 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

– vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
teatud sektorite või alasektorite 
toodetavate toodete importijate kaasamine 
ühenduse süsteemi.

Or. en

Selgitus

Ehkki importijate kaasamine ühenduse süsteemi võib toimida sektorite puhul, millel ei ole 
ulatuslikke järgnevaid sektoreid, ei toimi see enamiku teiste sektorite juures, sest sel juhul 
kajastuks nende järgnev tegevus kaupade piirkondlikult kõrgemates hindades, ilma kaitseta 
ühendusesisestel või eksporditurgudel. Võttes ka arvesse, et ei ole tõenäoline, et EL saaks 
kaasata importijaid lisas osutamata riikidest, millel on ühised, kuid eristatud eesmärgid, ei 
peaks seda käsitama alternatiivina tasuta kvootidele, mis lükkab edasi globaalpoliitika 
ühtlustamise.

Muudatusettepanek 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kohandades tasuta saadud kvootide osa, 
mis on ette nähtud süsinikdioksiidi 
maksumuse elektrihindadesse 
edasisuunamise hüvitamiseks sektorites, 
mis on kindlaks määratud artikli 10a 
kohaselt kui nendest kuludest eriti 
sõltuvad sektorid. 

Or. en
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Selgitus

Läbivaatamine peab sisaldama, ilma üldist piirmäära muutmata, kohandades saadud 
kvootide hulka, ka kaalutlusi süsinikdioksiidi maksumuse edasisuunamise kohta 
elektrihindadesse sektorites, kus kaudne heide on suurem kui otsene heide, ja mida 
elektrihinnad seetõttu eriti tugevasti mõjutavad. 

Muudatusettepanek 328
Toine Manders

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– artikli 10a kohased lisameetmed nagu 
tasuta kvootide eraldamine –
süsinikdioksiidi heitega seonduvate 
kulude elektrihindadesse edasisuunamise 
põhjendusega – haavatavatele 
energiamahukatele sektoritele, mis 
vastasel juhul kaotaksid heitkogustega 
kauplemise otseste ja kaudsete kulude 
tõttu oma konkurentsivõimelise 
positsiooni maailmaturul.

Or. nl

Selgitus

Seoses asjaoluga, et alates 2013. aastast peavad elektritootjad maksma kõikide 
kasvuhoonegaaside eraldamise õiguse eest ja saavad need kulud 100 % ulatuses edasi 
suunata oma hindadesse, kaasa arvatud elektrimahukad sektorid, on nende sektorite kulud 
Euroopas nii suured, et nende konkurentsivõimeline positsioon maailmaturul satub ohtu. 
Kuna need sektorid tegutsevad globaalsel turul, ei saa nad piirkondlikke kuluartikleid oma 
hinnakujunduse juures enam arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 329
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahvusvaheline kokkulepe, mis 
hõlmab energiamahukaid sektoreid, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, või 
sektorispetsiifiline rahvusvaheline 
kokkulepe selliste sektorite kohta peab 
selleks, et tagada võrdsed 
tegutsemistingimused käitise tasandil 
sektoritele, mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele: 

a) riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi vähemalt 85 % ulatuses 
üleilmsest tootmisest, kaasa arvatud 
peamised kujunevad turud,

b) samaväärsed süsinikdioksiidi heite 
vähendamise eesmärgid,

c) sarnased, võrdväärse mõjujõuga, 
võrdlusanalüüsidel põhinevad heite 
vähendamise süsteemid, mida kohaldavad 
kõik osalevad riigid, või mida erinevate 
süsinikdioksiidi heite vähendamise 
eesmärkidega riigid kohaldavad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud sektoritele,

d) konkureerivatele materjalidele 
kohaldatakse samaväärseid piiranguid, 
mis võtavad arvesse elutsükli aspekte,

e) tõhus rahvusvaheline seire- ja 
tõendamissüsteem,

f) siduv vaidluste lahendamise kord ja 
selged karistuste määramise reeglid, mis 
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on võrreldavad ELi süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab konkureerivad sektorid võrdsele alusele.

Muudatusettepanek 330
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahvusvaheline kokkulepe, mis 
hõlmab energiamahukaid 
tootmisharusid, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, või 
sektorispetsiifiline rahvusvaheline 
kokkulepe selliste sektorite kohta peab 
selleks, et tagada võrdsed 
tegutsemistingimused käitise tasandil 
sektorites, mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele:

a) riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi vähemalt 85 % ulatuses 
üleilmsest tootmisest, kaasa arvatud 
peamised kujunevad turud,

b) samaväärsed süsinikdioksiidi heite 
vähendamise eesmärgid,
c) sarnased, võrdväärse mõjujõuga, 
võrdlusanalüüsidel põhinevad heite 
vähendamise süsteemid, mida 
kohaldavad kõik osalevad riigid, või mida 
erinevate süsinikdioksiidi heite 
vähendamise eesmärkidega riigid 
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kohaldavad ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud 
sektoritele,

d) konkureerivatele materjalidele 
kohaldatakse samaväärseid piiranguid, 
mis võtavad arvesse elutsükli aspekte,

e) tõhus rahvusvaheline seire- ja 
tõendamissüsteem,

f) siduv vaidluste lahendamise kord ja 
selged karistuste määramise reeglid, mis 
on võrreldavad ELi süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab konkureerivad sektorid võrdsele alusele.

Muudatusettepanek 331
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Rahvusvaheline kokkulepe, mis 
hõlmab energiamahukaid tootmisharusid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, või sektorispetsiifiline rahvusvaheline 
kokkulepe selliste sektorite kohta peab 
selleks, et tagada võrdsed 
tegutsemistingimused käitise tasandil 
sektorites, mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele:
a) riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi vähemalt 85 % ulatuses 
üleilmsest tootmisest, kaasa arvatud 
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peamised kujunevad turud,
b) samaväärsed süsinikdioksiidi heite 
vähendamise eesmärgid,
c) sarnased, võrdväärse mõjujõuga, 
võrdlusanalüüsidel põhinevad heite 
vähendamise süsteemid, mida kohaldavad 
kõik osalevad riigid, või mida erinevate 
süsinikdioksiidi heite vähendamise 
eesmärkidega riigid kohaldavad ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud sektoritele
d) konkureerivatele materjalidele 
kohaldatakse samaväärseid piiranguid, 
mis võtavad arvesse elutsükli aspekte,
e) tõhus rahvusvaheline seire- ja 
tõestamissüsteem,
f) siduv vaidluste lahendamise kord ja 
selged karistuste määramise reeglid, mis 
on võrreldavad ELi süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab konkureerivad sektorid võrdsele alusele.

Muudatusettepanek 332
Herbert Reul

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 10b a

Komisjon esitab ettepaneku 
hüvitusmehhanismi loomiseks, et 
tasakaalustada kaudsed kulud, mis 
tekivad ühenduse süsteemi rakendamise 
tagajärjel tõusnud elektrihindade tõttu. 
Ettepanek peab olema kooskõlas 
ühenduse tegevuskavaga riigiabi 
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osutamise kohta.”

Or. en

Selgitus

Riigiabi seadus on väga range. Seetõttu peaks komisjon esitama ettepaneku, kuidas oleks 
kõige parem hüvitada elektrihinna kaudne tõus, mis tuleneb heitkogustega kauplemise 
süsteemist.

Muudatusettepanek 333
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 10b a

Meetmed energiamahukate sektorite 
toetamiseks kaudse süsinikdioksiidi lekke 

korral
Komisjon esitab hiljemalt juunis 2009, 
pärast nõupidamist kõikide asjaomaste 
sotsiaalpartneritega, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, mis hindab 2a lisas 
loetletud elektrimahukate tootmisrajatiste 
olukorda, mille tootmiskuludest 
moodustab suure osa elekter ja mille 
tooted konkureerivad kolmandatest 
riikidest pärit toodetega, kus ei ole 
kehtestatud samaväärseid heite 
vähendamise meetmeid (kaudne 
süsinikdioksiidi leke). Komisjon võtab 
2009. aasta detsembriks artiklis 22 
kehtestatud menetluse kohaselt vastu 
meetmed piisava koguse tasuta kvootide 
eraldamiseks nendele rajatistele 
kasutamiseks koos oma elektritootjatega. 
Need meetmed kaasajastatakse artikliga 
22 kehtestatud menetluse kohaselt 
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järjekindlalt iga viie aasta järel.”

Or. en

Selgitus

Need sektorid, mille jaoks elektri ostmine moodustab peamise osa tootmiskuludest, pole veel 
heitkogustega kauplemise süsteemi kaasatud. Siiski peavad need sektorid ostma oma energia 
elektritootjatelt, kes on kaasatud heitkogustega kauplemise süsteemi ja nende tootmiskulud 
kasvavad oluliselt. Selleks et vältida kaudset süsinikdioksiidi leket nendes sektorites, tuleks 
neile sektoritele hüvitada konkurentsivõime ohustamine.

Muudatusettepanek 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu.

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artiklite 10 ja 10a kohaselt. 

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10 kohaselt.

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

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind tuleks toote maksumusse täielikult sisse arvestada, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise teele. Tasuta kvootide eraldamine moonutab turumehhanismi, 
samal ajal kui täielik enampakkumine vähendab oluliselt bürokraatiat ja premeerib parimate 
tulemuste näitajaid. Süsinikdioksiidi leke ja ebaõiglane konkurents Euroopa toodangu suhtes 
riikidelt, kes ei ole ühinenud üldise rahvusvahelise kokkuleppega võitluseks kliimamuutuse 
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vastu, tuleks tasakaalustada välisriikide impordile kvootide kehtestamise nõude abil. 

Muudatusettepanek 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kohandus on vajalik, pidades silmas võrdlusanalüüsi mudeli kasutuselevõtmist.

Muudatusettepanek 336
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote. Kasutamata jäänud kvoodid 
võib üle kanda sama sektori tegutsevatele 
käitistele, mis on laiendanud oma tegevust 
koos tootmismahu tegeliku 
suurenemisega, või sektori uutele 
osalejatele, juhul reserv uutele osalejatele 
ei ole piisav. Pädevad asutused teavitavad 
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komisjoni kõnealusest kvootide 
ülekandest ja taotlevad ülekandeks loa.

Or. el

Muudatusettepanek 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 

HVÜde kasutamine enne kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 

jõustumist

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 

HVÜde kasutamine

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

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

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille vähemalt 
üks liikmesriik kiitis ühenduse süsteemi 
raames heaks kuni aastani 2012 (kaasa 
arvatud), eraldataks neile täiendavaid
kvoote lisaks kogustele, mis on eraldatud 
käesoleva direktiivi artikli 9 kohaselt ja 
mis kehtivad alates 2013. aastast, sellises 
ulatuses, mille osas nad ei ole ära 
kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 

3. Käitajad võivad igal juhul ära kasutada 
THVsid ja VHÜsid või ühikuid kuni 10,5 
% ulatuses oma aasta heitkogustest, et 
täita ühenduse süsteemi raames neile 



AM\730913ET.doc 75/92 PE409.410v01-00
Freelance-tõlge

ET

käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste 
vähendamise eest alates 2013. aastast, 
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 
vastu. 

määratud kohustusi. Selleks tagastatakse:

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

a) THVd ja VHÜd, mis on saadud puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
projektidest heitkoguste vähendamiseks 
kuni 2015. aasta lõpuni;
b) THVd ja VHÜd, mis on saadud puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
projektidest heitkoguste vähendamiseks 
pärast 2013. aastat riikides, kes on 
ratifitseerinud tulevase kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe;
c) THVd ja VHÜd, mis on saadud puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse 
projektidest heitkoguste vähendamiseks 
pärast 2013. aastat riikides, kellega EL on 
sõlminud kahe- või mitmepoolse 
kliimamuutusi käsitleva 
koostöökokkuleppe enne 31. detsembrit 
2015;
d) ühikud heitkoguseid vähendavatest 
tegevustest, mis on algatatud kooskõlas 
kõiki riikides rakendatavaid projektitüüpe 
käsitlevates koostöökokkulepetes 
sätestatud nõuetega, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikus 2008 kuni 
2012, kuni need riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega või kuni 2020. 
aastani, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on 
varasem.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 
2013. aastast vähim arenenud riikides 
käivitatud uute projektide eest saadavate 
kvootide vastu. 

4. Lõike 3 punktis d osutatud 
koostöölepingutega määratakse kindlaks 
kõlblikud projektitüübid, väljastatavate 
ühikute hulga kindlaksmääramiseks 
kasutatav metoodika ja mehhanism, mis 
tagab ühikute ülekandmise 
sertifikaatidesse, mida võib kasutada 
nõuete täitmiseks tulevikus sõlmitavate 
kliimamuutusi käsitlevate rahvusvaheliste 
kokkulepete raames.
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Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, 
kuni kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast 
tegevusest saadud ühikuid kasutada 
ühenduse süsteemis vastavalt kolmandate 
riikidega sõlmitud kokkulepetele, 
sealjuures tuleb täpsustada kasutamise 
määr. Vastavalt kõnealustele 
kokkulepetele on käitajatel võimalik 
kasutada kõnealustes kolmandates 
riikides toimivatest projektidest saadud 
ühikuid oma kohustuste täitmiseks 
ühenduse süsteemi raames.
6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat 
arengut edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu 
saadud ühikute kasutamine ühenduse 
süsteemis. Kõnealustes kokkulepetes 
võidakse sätestada ka sellistest 
projektidest saadud ühikute kasutamine, 
mille puhul on võrdlustase madalam kui 
tasuta kvootide eraldamise määr artiklis 
10a osutatud meetmete alusel või 
madalam kui ühenduse õigusaktidega 
nõutud tase.
7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused 
riigid on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

Or. en
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Selgitus

Käitajatele eraldatud THVde ja VHÜde kehtivaid tasemeid peaks olema võimalik kasutada. 
Kasutusele tuleks võtta täiendamisprintsiip (see osa pingutustest heitkoguste vähendamiseks 
võib olla saavutatav rahvusvaheliste mehhanismide kaudu) ja kohaldada seda sõltumatult 
tulevaste rahvusvaheliste kokkulepete jõustumisest. Sel viisil saavutatakse kliimamuutuste 
vastu võitlemise eesmärgid kulutasuvamalt; arenev turg puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide jaoks saab selge signaali jätkamiseks; ja teistele riikidele antakse 
selged stiimulid koostööks ELiga, sõlmides rahvusvahelisi kokkuleppeid tulevikus.

Muudatusettepanek 338
Nikolaos Vakalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
THV ja VHÜ ühikud saadakse 
projektitegevuse eest ühenduse süsteemi
raames, mis on ranges kooskõlas mitte 
üksnes keskkonna- ja sotsiaalsete 
nõuetega, vaid ka täiendavate 
kriteeriumidega, vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
standarditele nagu „kuldreegel”.

Or. el

Selgitus

THV ja VHÜ ühikud peavad olema pärit projektidest, mis vastavad rangetele 
kvaliteedinõuetele, nii et ettevõtjad täidavad oma kohustusi ning saavutavad täiendava 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise, soodustades samal ajal innovatsiooni Euroopa 
ettevõtetes ja tehnoloogilist arengut kolmandates riikides.
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Muudatusettepanek 339
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõiked 2–5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille vähemalt 
üks liikmesriik kiitis ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

3. Pädevad asutused lubavad käitajatel 
vahetada THVd, mis on omandatud enne 
2013. aastat käivitatud projektide käigus 
heitkoguste vähendamise eest alates 2013. 
aastast, alates 2013. aastast kehtivate 
kvootide vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille vähemalt üks 
liikmesriik kiitis heaks ühenduse süsteemis 
ajavahemikuks 2008–2012.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Pädevad asutused lubavad käitajatel 
vahetada THVd, mis on omandatud alates 
2013. aastast teostatud heitkoguste 
vähendamise eest, alates 2013. aastast 
vähim arenenud riikides käivitatud uute 
projektide eest saadavate kvootide vastu.
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Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille
vähemalt üks liikmesriik kiitis heaks 
ühenduse süsteemis ajavahemikuks 2008–
2012, kuni kõnealused riigid on 
ratifitseerinud ühendusega sõlmitud 
kokkuleppe või kuni aastani 2020, 
olenevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

5. Juhul kui kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

Or. en

Selgitus

THVd ja VHÜd täidavad tähtsat rolli, soodustades tehnoloogiasiiret ja pakkudes 
ohutusventiili juhuks, kui kvootide hinnad pidurdamatult üles sööstaksid. Ühisrakenduse ja 
puhta arengu mehhanismi sertifikaatide piiramine teise kauplemisperioodi mahtudega ei ole 
kooskõlas ühtlustamispõhimõttega, sest eri liikmesriikidele on määratud erinevad protsendid 
– sel juhul koheldakse käitajaid ka edaspidi ebavõrdselt. Seetõttu on soovitatav kehtestada 
üldine piirmäär, mis kõrvaldab ebavõrdse kohtlemise ja ei riku tagatud õigusi, et vältida 
ebasoodsas olukorras olevate käitajate poolset õigusvaidluste alustamist.

Muudatusettepanek 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõiked 3–7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
taastuvenergia ja nõudluspoolse tõhususe
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu, välistades 
THVd ulatuslikest hüdroelektrijaamade 
projektidest.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast teostatud heitkoguste vähendamise 
eest, alates 2013. aastast vähim arenenud 
riikides käivitatud uute taastuvenergia ja 
nõudluspoolse tõhususe projektide eest 
saadavate kvootide vastu, välistades THVd 
ulatuslikest hüdroelektrijaamade 
projektidest.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast 
tegevusest saadud ühikuid kasutada 
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ühenduse süsteemis vastavalt kolmandate 
riikidega sõlmitud kokkulepetele, 
sealjuures tuleb täpsustada kasutamise 
määr. Vastavalt kõnealustele 
kokkulepetele on käitajatel võimalik 
kasutada kõnealustes kolmandates 
riikides toimivatest projektidest saadud 
ühikuid oma kohustuste täitmiseks 
ühenduse süsteemi raames.
6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat 
arengut edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu 
saadud ühikute kasutamine ühenduse 
süsteemis. Kõnealustes kokkulepetes 
võidakse sätestada ka sellistest 
projektidest saadud ühikute kasutamine, 
mille puhul on võrdlustase madalam kui 
tasuta kvootide eraldamise määr artiklis 
10a osutatud meetmete alusel või 
madalam kui ühenduse õigusaktidega 
nõutud tase.
7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

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

Or. en

Selgitus

Väliste hüvitusmeetmete kasutamist tuleks piirata ühikutega, mis on ka tegelikult täiendavad 
ja soodustavad vastuvõtjariigi säästvat arengut. Eriti THVsid ja VHÜsid sektoritest, mis on 
määratletud kui süsinikdioksiidi lekkest ja rahvusvahelisest konkurentsist sõltuvad sektorid, ei 
tohiks lubada kasutada ELi skeemides pärast 2012. aastat. Uute hüvitamisühikute 
kasutuselevõtmise tingimused tuleks sätestada ÜRO egiidi all ja pärast 2012. aastat sõlmitud 
üldise rahvusvahelise kokkuleppe raames.
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Muudatusettepanek 341
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõiked 2–4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
ning samuti maa kasutamist, maa 
kasutusotstarbe muutusi ning metsandust 
hõlmavate tegevuste käigus, eraldataks 
neile kvoote, mis kehtivad alates 2013. 
aastast, sellises ulatuses, mille osas nad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
taotluse korral. 

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, ning 
samuti maa kasutamist, maa 
kasutusotstarbe muutusi ning metsandust 
hõlmavate tegevuste suhtes.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
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heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem. 

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, ning 
samuti maa kasutamist, maa 
kasutusotstarbe muutusi ning metsandust 
hõlmavate tegevuste puhul, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Or. fr

Selgitus

Ilmselt ei soostu kõik liikmesriigid lisama heitkogustega kauplemise süsteemi 
metsandustegevustest pärinevaid ühikuid ajavahemikul 2008–2012.

Muudatusettepanek 342
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõiked 2–5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, kõikide 2010. aasta 
tõendatud heitkoguste ulatuses (kaasa 
arvatud lõigete 3–5 kohaselt määratletud 
kogused). Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
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kvoodid taotluse korral. taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

3. Kõikide 2010. aasta tõendatud 
heitkoguste ulatuses (kaasa arvatud 
lõigete 2, 4 ja 5 kohaselt määratletud 
kogused) lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu. 

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Kõikide 2010. aasta tõendatud 
heitkoguste ulatuses (kaasa arvatud 
lõigete 2, 3 ja 5 kohaselt määratletud 
kogused), lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 

5. Kõikide 2010. aasta tõendatud 
heitkoguste ulatuses (kaasa arvatud 
lõigete 2–4 kohaselt määratletud kogused)
ja juhul kui kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
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kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

Or. en

Selgitus

Investeeringud süsinikdioksiidi vähendamisse on suurema vähendamispotentsiaali tõttu 
arenevates maades tõhusamad kui ELis. Heitkoguste vähendamist käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumise tõttu on heitkogustega kauplemise süsteemis osalevatele sektoritele 
oluline THVde kasutamise suutlikkus. Mööndes, et EL vajab planeerimiskindlust 2020. aasta 
eesmärkide täitmiseks vajaduse tõttu vähendada heitkoguseid peamiselt ühendusesiseselt, 
tuleb Euroopa tööstust kohelda ELi heitkogustega kauplemise süsteemis ühetaoliselt.

Muudatusettepanek 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste 
vähendamise eest alates 2013. aastast, 
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 
vastu.

3. Pädevad asutused lubavad käitajatel 
aastapõhiselt vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, kuni 50 % ulatuses iga-
aastase heitkoguste vähendamise eest 
artikli 9 kohaselt eraldatavate kvootide 
koguhulgast, alates 2013. aastast kehtivate 
kvootide vastu.

Or. en

Selgitus

Säte pikendab THVde kasutamisvõimalusi pärast 2013. aastat. See osutab enne 2013. aastat 
alustatud projektidele, mis on juba kinnitatud. THVsid saab vahetada aastapõhiselt 
maksimaalselt 50 % ulatuses kvootide vähendatavast kogusest (võrreldes teise 
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kauplemisperioodiga) kvootide vastu, mis kehtivad pärast 2013. aastat. Siin on 
märkimisväärne potentsiaal ELi kvootide hinnasurve vähendamiseks, kasutades puhta arengu 
mehhanismi ja ühisrakenduse projektidest saadud kvoote. Tulevikus võimaldab see teha 
stardiinvesteeringuid arengumaades, edendada energiatõhususe alast teadlikkust ja luua 
ekspordivõimalusi.

Muudatusettepanek 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Võttes arvesse lõikes 3 sätestatud
ülempiiri, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Or. en

Selgitus

Muudatus laiendab artikli 11a lõikes 3 välja pakutud THVde suurendatud kasutust lõikes 4 
osutatud tingimustele. (Vt ka lõikes 3 esitatud selgitust.).

Muudatusettepanek 345
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühikute iga-aastane kasutamine 
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käitiste poolt vastavalt lõigetele 2, 3 ja 4 ei 
tohi ületada kogust, mis on võrdne 25 
%ga direktiivis 2003/87/EÜ osutatud 
käitiste kasvuhoonegaaside heitkogustest 
nõuete täitmise aastal.

Or. en

Selgitus

THVd ja VHÜd täidavad tähtsat rolli, soodustades tehnoloogiasiiret ja pakkudes 
ohutusventiili juhuks, kui kvootide hinnad pidurdamatult üles sööstaksid. Ühisrakenduse ja
puhta arengu mehhanismi sertifikaatide piiramine teise kauplemisperioodi mahtudega ei ole 
kooskõlas ühtlustamispõhimõttega, sest eri liikmesriikidele on määratud erinevad protsendid 
– sel juhul koheldakse käitajaid ka edaspidi ebavõrdselt. Seetõttu on soovitatav kehtestada 
üldine piirmäär, mis kõrvaldab ebavõrdse kohtlemise ja ei riku tagatud õigusi, et vältida 
ebasoodsas olukorras olevate käitajate poolset õigusvaidluste alustamist.

Muudatusettepanek 346
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitaja, kes kasutas ajutist THVd, 
peab tagastama THV, ajutise THV, HVÜ 
või kvoodi vähemalt 30 päeva enne ajutise 
THV kehtivuse lõppemist, et katta heite, 
mis kaeti kehtivuse kaotanud ühikuga. 
Kui käitaja ei ole asendanud kasutatud 
ajutisi THVsid, et katta heite, mida kaeti
kehtivuse kaotanud ühikuga, peab ta 
maksma trahvi heitekoguste ületamise 
eest vastavalt artiklile 16.

Or. fr

Selgitus

Istandused võivad ladustada süsinikku ja anda omakorda süsinikku säilitavat puitu 
mitmesugusteks kasutusvõimalusteks, nagu näiteks ehitus-, mööbli- ja paberitööstus, tarbeks. 
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Metsade mittepüsivuse riski käsitlemiseks on puhta arengu mehhanismi raames loodud 
ajutised THVd, mis tuleb enne nende kehtivusaja lõppu tagastada.

Lisaks energiapuidule võib ka süsinikku säilitava puitmaterjali kasutamise suurendamine 
aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Peale ühe- või mitmekordset taaskasutust võib 
puitmaterjali energiapuiduna põletada.

Muudatusettepanek 347
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid võivad vastavalt 
kliimamuutuse alastes rahvusvahelistes 
lepingutes määratletud 
arvestamiseeskirjadele saada 
eemaldamisühikuid, mis vastavad 
süsiniku täiendavale ladustamisele 
puittoodetes. See võimalus peaks looma 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga 
seotud stiimuleid.

Or. fr

Selgitus

Praegu valitseb seisukoht, et igasugune raie paiskab kohe atmosfääri süsinikdioksiidi ning 
see ei stimuleeri puitu kasutama.

Muudatusettepanek 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 5. Juhul kui kliimamuutusi käsitleva 
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ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid kuni 50 % 
ulatuses vastaval aastal tegelikult 
vähendatud heitest, võrreldes 
saastekvootide eraldamisega 
ajavahemikuks 2008 kuni 2012 oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

Or. de

Selgitus

Siin on vajalik paindlikkuse edasine suurendamine, et vähendada heidet võimalikult 
kulutasuvalt ja tõhusalt.

Muudatusettepanek 349
Angelika Niebler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 

5. Juhul kui kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
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kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

projektidest saadud ühikuid kuni 70 % 
ulatuses artikli 9 kohaselt vähendatud 
heitkogustest võrreldes saastekvootide 
eraldamisega ajavahemikuks 2008 kuni 
2012 oma kohustuste täitmiseks ühenduse 
süsteemi raames.

Or. de

Selgitus

Paindlikud projektimehhanismid on kulutasuva heitkoguste vähendamise tähtsad vahendid ja 
nende kasutamisvõimalus kujutab endast heitkoguste kaubanduse hädavajalikku kaitseventiili. 
Täiendavuse kriteeriumi abil on kindlaks tehtud, et sellised projektid ei ole vastuolus tegelike 
ega võimalike kliimakaitse eesmärkidega – täpsemalt on silmas peetud lepinguid 
vastuvõtjariigiga. Nagu ette nähtud, peab olema võimalik ühisrakenduse ja puhta arengu 
mehhanismi ühikute ja kasutamisõiguste ülekanne teisest etapist kolmandasse.

Muudatusettepanek 350
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon püüab tagada, et lõikes 5 
osutatud kokkulepe ja lõikes 6 osutatud 
rahvusvaheline kokkulepe sisaldaksid 
metsastamisega, taasmetsastamisega, 
metsade mahavõtmisest tingitud heite 
vähendamisega ja muude säästvate 
metsandustegevustega, sealhulgas 
erosiooni ärahoidmisega ja reovee 
puhastamisega seotud ühikute süsteemi. 
Käitiste käitajatel on lubatud kasutada 
ühikuid, mis on saadud metsade 
mahavõtmise vältimisest, metsastamisest 
ja taasmetsastamisest ning muudest 
säästvate metsandustegevuste projektidest 
ja tegevustest arenevates maades, milles 
on kokku lepitud lõigetes 5 ja 6 osutatud 
kokkulepetes.
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Or. en

Selgitus

Metsandusega seotud süsinikuühikud on olulised, võimaldades arenevatel riikidel panustada 
märgatavatesse kliimamuutuste leevendamise jõupingutustesse, ja sel viisil kindlustada eduka 
Kyoto järgse kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine. Metsandusega 
seotud süsinikuühikud pakuvad Euroopa tööstussektoritele ka piiratud, kuid elulise tähtsusega 
paindlikkust üleminekul vähem süsihappegaasiheidet tekitavale majandusele.

Muudatusettepanek 351
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon püüab tagada, et lõikes 5 
osutatud kokkulepe ja lõikes 6 osutatud 
rahvusvaheline kokkulepe sisaldaksid 
metsastamisega, taasmetsastamisega, 
metsade mahavõtmisest tingitud heite 
vähendamisega ja muude säästvate 
metsandustegevustega, sealhulgas 
erosiooni ärahoidmisega ja reovee 
puhastamisega seotud ühikute süsteemi. 
Käitiste käitajatel on lubatud kasutada 
ühikuid, mis on saadud metsade 
mahavõtmise vältimisest, metsastamisest 
ja taasmetsastamisest ning muudest 
säästvate metsandustegevuste projektidest 
ja tegevustest arenevates maades, milles 
on kokku lepitud lõigetes 5 ja 6 osutatud 
kokkulepetes.

Or. en

Selgitus

Metsandusega seotud süsinikuühikud on olulised, võimaldades arenevatel riikidel panustada 
märgatavatesse kliimamuutuste leevendamise jõupingutustesse, ja sel viisil kindlustada eduka 
Kyoto järgse kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine. Metsandusega 
seotud süsinikuühikud pakuvad Euroopa tööstussektoritele ka piiratud, kuid elulise tähtsusega 
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paindlikkust üleminekul vähem süsihappegaasiheidet tekitavale majandusele.

Muudatusettepanek 352
Lena Ek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon püüab tagada, et lõikes 5 
osutatud kokkulepe ja lõikes 7 osutatud 
rahvusvaheline kokkulepe sisaldaksid 
metsastamisega, taasmetsastamisega, 
metsade mahavõtmisest tingitud heite 
vähendamisega ja muude säästvate 
metsandustegevustega, sealhulgas 
erosiooni ärahoidmisega ja reovee 
puhastamisega seotud ühikute süsteemi.
Lisaks võivad liikmesriigid lubada käitiste 
käitajatel kasutada ühikuid, mis on 
saadud metsade mahavõtmise vältimisest, 
metsastamisest ja taasmetsastamisest ning 
muudest säästvate metsandustegevuste 
projektidest ja tegevustest arenevates 
maades, milles on kinnitanud puhta 
arengu mehhanismi täitevorgan või mis 
on kooskõlas lõigetes 5 ja 7 osutatud 
kokkulepetega. Kõnealused liikmesriigi 
poolt lubatud ühikud on kaubeldavad 
kõikjal ühenduse süsteemis.

Or. en
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