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Muudatusettepanek 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Artiklisse 12 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Komisjon avaldab aruande, mis 
sisaldab asjakohaseid õigusloome 
ettepanekuid, mis puudutavad 
siseringitehinguid ja turuga 
manipuleerimist saastekvootide turul. 
Aruandes kaalutakse muu hulgas, kas 
saastekvoote tuleks käsitada 
finantsinstrumendina, mis kuuluvad 
direktiivi 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja 
turuga manipuleerimise (turu 
väärkasutamise) kohta)
reguleerimisalasse.”

Or. en

Selgitus

Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu väärkasutamine) on teemad, mis väärivad 
sügavuti uurimist. Enne uue koormava õigusakti vastuvõtmist on vajalik analüüs, mida 
praegu juba viiakse läbi ELi turu väärkasutamise direktiivi ja ELi finantsinstrumentide turu 
direktiivi raames.

Muudatusettepanek 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 11 – alapunkt a
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2013 eraldatud 1. Alates 1. jaanuarist 2013 eraldatud 
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kvoodid kehtivad kaheksa aasta jooksul 
alates 1. jaanuarist 2013. tekitatud 
heitkoguste suhtes.

kvoodid kehtivad kaheksa aasta jooksul 
alates 1. jaanuarist 2013. tekitatud 
heitkoguste suhtes. Kasutamata kvoodid 
võib sellele järgnevale kaheksa aasta 
pikkusele ajavahemikule piiranguteta üle 
kanda.

Or. de

Selgitus

Süsteemi paindlikumaks muutmine võimaldab ja soodustab varajast heidete vähendamist ning 
loob veel suurema paindlikkuse.

Muudatusettepanek 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjon ei ole pädev ühepoolselt määrusi vastu võtma!
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Muudatusettepanek 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Määruse puhul võetakse arvesse kõige 
täpsemaid ja ajakohasemaid kättesaadavaid 
teaduslikke andmeid, eelkõige 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
andmeid, ja artikli 10a rakendamiseks 
täpsustatakse nõudeid selle kohta, et 
käitajad esitaksid aruande heitkoguste 
kohta, mis on seotud rahvusvahelisest 
konkurentsist mõjutatud energiamahukate 
tööstusharude toodetud toodetega, ja et 
seda teavet tuleb sõltumatult tõendada.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Komisjon ei ole pädev ühepoolselt määrusi vastu võtma! Olulised muudatused tuleb vastu 
võtta korralise õigusloomemenetluse kohaselt, aga mitte sõltumatu rakendustegevuse kaudu.

Muudatusettepanek 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et iga käitise 
käitaja annab pädevale asutusele sellest 
käitisest kõnealuse kalendriaasta jooksul 
pärinevate heitkoguste kohta aru pärast iga 
aasta lõppu ja kooskõlas määrusega.

3. Liikmesriigid tagavad, et iga käitise 
käitaja annab pädevale asutusele sellest 
käitisest kõnealuse kalendriaasta jooksul 
pärinevate heitkoguste kohta aru pärast iga 
aasta lõppu.

Or. de

Selgitus

Komisjon ei ole pädev ühepoolselt määrusi vastu võtma! Olulised muudatused tuleb vastu 
võtta korralise õigusloomemenetluse kohaselt, aga mitte sõltumatu rakendustegevuse kaudu.

Muudatusettepanek 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 – punkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 15 – kolmas lõik 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon töötab välja heitkoguste 
aruannete tõendamist ja tõendavate 
asutuste akrediteerimist käsitlevad
suunised, milles täpsustatakse 
akrediteerimise tingimused, tõendavate 
asutuste akrediteeringu vastastikuse 
tunnustamise ja tühistamise tingimused, 
samuti vajaduse korral järelevalve ja 
vastastikuse hindamise tingimused.

Or. de

Selgitus

Komisjon ei ole pädev ühepoolselt määrusi vastu võtma! Olulised muudatused tuleb vastu 
võtta korralise õigusloomemenetluse kohaselt, aga mitte sõltumatu rakendustegevuse kaudu.

Muudatusettepanek 360
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Artiklisse 16 lisatakse lõige 3 a:
„3 a. Juhul kui süsiniku hind on kõrgem 
kui 50 eurot, vabastab ülemäärase heie 
eest trahvi maksmine suuruses 50 eurot 
iga tonni süsinikdioksiidi ekvivalendi 
kohta kauplemisperioodil 2013–2020 
käitaja kohustusest tagastada ülemäärase 
heitega võrdne kvootide kogus, kui 
tagastatavad kvoodid on seotud järgmise 
kalendriaastaga.”

Or. en
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Selgitus

Saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud tööstussektorid vajavad teatud taseme 
planeerimiskindlust, mis põhineb kõrgetel süsinikuhindadel ja asjaolul, et importijatele ei 
kehtestata kohustust ühineda saastekvootidega kauplemise süsteemiga või artiklile 10b kohase 
samaväärse meetmega. Vabastamine kvootide tagastamisest, juhul kui makstakse trahvi, on 
võimalus selle probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 361
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 22 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta käesoleva direktiivi 
lisasid, välja arvatud I lisa, võttes arvesse 
artiklis 21 sätestatud aruandeid ja 
käesoleva direktiivi rakendamisel saadud 
kogemusi. IV ja V lisa võib muuta 
heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamise 
parandamiseks.

Komisjon võib muuta käesoleva direktiivi 
lisasid, välja arvatud I lisa, ja IIa lisa,
võttes arvesse artiklis 21 sätestatud 
aruandeid ja käesoleva direktiivi 
rakendamisel saadud kogemusi. IIa lisa 
võib muuta üksnes asutamislepingu 
artikliga 251 kehtestatud menetluse 
kohaselt. IV ja V lisa võib muuta 
heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamise 
parandamiseks.

Or. en

Selgitus

I lisa ja IIa lisa kuuluvad käesoleva direktiivi oluliste koostisosade hulka ja nende mis tahes 
muutmine saab toimuda ainult kaasotsustamismenetluse kohaselt.

Muudatusettepanek 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Lisatakse artikkel 24a: välja jäetud
„Artikkel 24a

Heitkoguste vähendamise projektide 
ühtlustatud eeskirjad

1. Lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele 
võib komisjon vastu võtta kvootide 
eraldamist käsitlevad rakendusmeetmed 
liikmesriikide hallatavate projektide 
puhul, millega vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
väljaspool ühenduse süsteemi.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Sellised meetmed ei tohi kaasa tuua 
heitkoguste vähendamise topeltarvestust 
ega takistada muude poliitiliste meetmete 
võtmist selliste heitkoguste 
vähendamiseks, mis ei ole hõlmatud 
ühenduse süsteemiga. Sätted võetakse 
vastu üksnes juhul, kui artikli 24 kohane 
lisamine ei ole võimalik, ning ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus 
kaalutakse kõnealuste heitkoguste 
hõlmamise ühtlustamist kogu ühenduses.
2. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusmeetmeid, millega nähakse ette 
lõikes 1 osutatud ühenduse tasandi 
projektide raames ühikute omandamise 
üksikasjad.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. en
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Selgitus

Ei ole selge, kuidas mõjub ettepanek lubada sektoritel või tegevustel osaleda 
saastekvootidega kauplemise süsteemis (ühikutega), ilma et kahjustataks mittekauplevate 
sektorite heidete vähendamise kohustusi liikmesriikide jõupingutusi käsitleva otsuse raames.

Muudatusettepanek 363
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Sellised meetmed ei tohi kaasa tuua 
heitkoguste vähendamise topeltarvestust 
ega takistada muude poliitiliste meetmete 
võtmist selliste heitkoguste 
vähendamiseks, mis ei ole hõlmatud 
ühenduse süsteemiga. Sätted võetakse 
vastu üksnes juhul, kui artikli 24 kohane 
lisamine ei ole võimalik, ning ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus 
kaalutakse kõnealuste heitkoguste 
hõlmamise ühtlustamist kogu ühenduses.

Sellised meetmed ei tohi kaasa tuua 
heitkoguste vähendamise topeltarvestust 
ega takistada muude poliitiliste meetmete 
võtmist selliste heitkoguste 
vähendamiseks, mis ei ole hõlmatud 
ühenduse süsteemiga. Ühenduse süsteemi 
järgmise läbivaatamise käigus kaalutakse 
kõnealuste heitkoguste hõlmamise 
ühtlustamist kogu ühenduses.

Or. en

Selgitus

ELi saastekvootidega kauplemise süsteemis osalevad ja mitteosalevad sektorid on vaja 
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suhestada ning seetõttu tuleb kõrvaldada igasugune tingimuslikkus artikli 24a kohaldamisel 
artikli 24 suhtes.

Muudatusettepanek 364
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24a a (uus) 

MuudatusettepanekKomisjoni ettepanek

(19) Lisatakse järgmine artikkel: 

„Artikkel 24a a
Liikmesriigid võivad otsuse 2008/XX/EÜ 
artikli 3 lõigete 1 ja 2 kohast 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamist 
kasutada oma kohustuste täitmiseks, mis 
tulenevad direktiivist 2003/87/EÜ.
Lisaks artikliga 24a sätestatud korrale 
võib iga ühenduse süsteemis osalev käitis 
katta kuni 10 % oma tõendatud heidetest 
ühikutega, mis on omandatud väljaspool 
otsusega 2008/xxxx liikmesriikidele 
sätestatud piiranguid.”

Or. en

Selgitus

ELi saastekvootidega kauplemise direktiivi ning liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamisel käsitleva otsuse elemendid on vastastikku seotud ja 
neid seoseid tuleb arvesse võtta, selleks et täita ELi kui terviku heidete vähendamise 
eesmärgid kulutasuval viisil. Seetõttu on vaja toetada saastekvootidega kauplemise süsteemi 
ja teiste süsteemide vahelise paindlikkuse põhimõtte rakendamist. 

Stiimulite loomiseks projektide arendamiseks kolmandates riikides ei tuleks omandatud 
ühikute kasutamisele seada piiranguid.
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Muudatusettepanek 365
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikeste põletuskäitiste väljaarvamine
samaväärsete meetmete alusel

Väikeste käitiste väljaarvamine

Or. en

Muudatusettepanek 366
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikeste põletuskäitiste väljaarvamine
samaväärsete meetmete alusel

Väikeste käitiste väljaarvamine
samaväärsete meetmete alusel

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et vähe saastavad käitised (< 50 000 tonni CO2 aastas) kannavad ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemis äärmiselt suuri seire- ja aruandluskulusid, ilma et see 
tooks keskkonnale kasu, tuleks kõnealused vähe saastavad käitised süsteemist välja arvata nii 
kiiresti kui võimalik. Umbes 75 % süsteemiga hõlmatud käitistest eraldab 56 000 tonni CO2
aastas, kuid see on ainult 5 % saastekvootidega kauplemise süsteemis olevatest heidetest. 
Vähe saastavad käitised peaksid osalema saastekvootidega kauplemise süsteemis üksnes 
vabatahtlikul alusel („vabatahtlik osalus”).

Lisaks sellele pole põhjust välja jätta ainult põletusseadmed. Keraamikatööstusele (eriti 
telliskivitootjatele) langevad kõrgeimad halduskulud.
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Muudatusettepanek 367
Dominique Vlasto

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud 
seirekord, mille abil hinnatakse, kas 
põletuskäitis tekitab mõnel kalendriaastal 
heitkoguseid rohkem kui 50 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused;

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

(c) ta kinnitab, et kui põletuskäitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused, või samaväärseid 
meetmeid enam ei kohaldata, arvatakse 
käitis uuesti süsteemi;

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

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

Selgitus

Vähe saastavate käitiste (alla 50 000 tonni) osalemine ei ole kulutasuv seire ja 
saastekvootidega kauplemise süsteemi standarditele vastavuse aruandluskoormuse ning 
loataotlemise halduskulude tõttu, mis ületavad rahalisse väärtusse ümber arvestatud 
keskkonnatulu. Kulutasuva lahenduse ja käitiste arvu vähendamise võib saavutada, kui 
käitised, mis tekitavad vähem kui 50 kilotonni heiteid, jäetakse süsteemist välja: samal ajal on 
ikkagi 95 % saastekvootidega kauplemise süsteemi sektorite heidetest hõlmatud, lävi 50 
kilotonni vabastab umbes 75 % käitistest saastekvootidega kauplemise süsteemiga seotud 
raskest koormusest (Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne 2007).

Muudatusettepanek 368
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata käitised, mille 
pädevale asutusele teatatud heitkogused 
kõigil kolmel eelnenud aastal on olnud 
vähem kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused, ning mille suhtes 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
vähendamise meetmeid, kui asjaomane 
liikmesriik täidab järgmised tingimused:

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

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

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

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;
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(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 10 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti
süsteemi;

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 50 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et vähe saastavad käitised (< 50 000 tonni CO2 aastas) kannavad ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemis äärmiselt suuri seire- ja aruandluskulusid, ilma et see 
tooks keskkonnale kasu, tuleks kõnealused vähe saastavad käitised süsteemist välja arvata nii 
kiiresti kui võimalik. Umbes 75 % süsteemiga hõlmatud käitistest eraldab 56 000 tonni CO2
aastas, kuid see on ainult 5 % saastekvootidega kauplemise süsteemis olevatest heidetest. 
Vähe saastavad käitised peaksid osalema saastekvootidega kauplemise süsteemis üksnes 
vabatahtlikul alusel („vabatahtlik osalus”).

Lisaks sellele pole põhjust välja jätta ainult põletusseadmed. Keraamikatööstusele (eriti 
telliskivitootjatele) langevad kõrgeimad halduskulud.

Muudatusettepanek 369
Patrizia Toia

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 25 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 10 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused, ning mille 
suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 

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

vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik 
täidab järgmised tingimused:

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

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

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

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 50 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 50 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. it

Selgitus

Väikeste käitiste väljaarvamine tuleks laiendada kõikidele käitistele ja see ei tohiks hõlmata 
üksnes põletuskäitisi. Lisaks sellele võimaldab väljajätmisläve tõstmine 50 000 tonnile 
kaasata umbes 95 % heitest saastekvootidega kauplemise süsteemi, kuid tagab nii väikestele 
ettevõtetele kui avalikele asutustele märkimisväärse kulude vähenemise kooskõlas parema 
õigusloome põhimõtetega.

Muudatusettepanek 370
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 25 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 

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

vähem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused, kui asjaomane 
liikmesriik täidab järgmised tingimused:

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

(a) ta teatab komisjonile igast sellisest 
käitisest;

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

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

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 371
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 25 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 10 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused, ning mille 

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

saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 
vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik 
täidab järgmised tingimused:

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

 (a) ta teatab komisjonile igast 
sellisest käitisest, täpsustades kohaldatavad 
samaväärsed meetmed, koos käitise 
omaniku heakskiiduga, mis väljendab 
tema soovi kasutada rakendamisest 
loobumise võimalust;

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

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

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

 (c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused, või samaväärseid 
meetmeid enam ei kohaldata, arvatakse 
käitis uuesti süsteemi;

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

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

Or. en

Selgitus

Tase 10 000 tonni puudutab arvukaid väikesi käitisi ja tekitab mittevajaliku haldus- ja 
rahalise koormuse, aitamata märkimisväärselt kaasa eesmärgiks seatud heidete 
vähendamisele. Mõned mitte-ringlussevõtu käitised võivad osaleda otsuse langetamisel, mis 
puudutab nende seotust saastekvootidega kauplemise süsteemiga.

Muudatusettepanek 372
Eija-Riitta Korhola

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

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

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

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

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

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

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

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. en

Selgitus

Künnise nihutamine 25 000 tonnile süsinikdioksiidile aastas vähendab osalejate koguarvu 55 
% võrra, vähendades samal ajal hõlmatud heiteid vaid 2,4 % võrra. Võimalus rakendamisest 
loobumiseks ei tuleks anda mitte ainult põletuskäitistele, vaid kõikidele ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud käitistele. See on kooskõlas põhjendusega 10, mis ei piirdu 
üksnes põletuskäitiste käsitlemisega.
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Muudatusettepanek 373
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjon kinnitab mõjuhinnangus (SEK(2008)52), et halduskulude vähenemine ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemist välja jäetud heidete ühe tonni kohta on liiga väike, et 
õigustada künnise 25 000 tonni kehtestamist (võrreldes 10 000 tonniga). Komisjoni dokument 
jätab siiski tähelepanuta palju süsinikdioksiidi heiteid tekitavate käitiste heidete 
määramatuse. Kõnealune määramatus võib olla samas suurusjärgus kui süsinikdioksiidi 
koguheide käitistelt, mis tekitavad aastas vähem kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi.

Samuti kohaldatakse välja jäetud käitiste suhtes automaatselt teisi ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorites rakendatavaid heidete vähendamise meetmeid.

Muudatusettepanek 374
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 10 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
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heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi heidete künnis tuleks kavandatud 10 000 tonnilt tõsta 25 000 tonnile. Sel 
viisil kergendatakse käitajate koormust oluliselt ja hõlmatakse ikkagi rohkem kui 97 % 
heidetest. Lisaks sellele tuleks välja töötada konkreetsed meetmed, millega saavutada 
samaväärne panus heidete vähendamisse. Arvestades, et nende käitiste väljajätmine avaldab 
kliimapoliitikale vähe mõju, peaksid ka nõuded olema kergesti täidetavad.

Muudatusettepanek 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 10 000 tonni süsinikdioksiidi 

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

ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;

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

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

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

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

Or. de

Selgitus

Erand on seotud konkreetse tingimusega, mis eeldab ikkagi kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamist. Seetõttu on võimalik käitiste puhul, mille heited ei ületa 25 000 tonni aastas, 
rakendada mittebürokraatlikku menetlust.

Muudatusettepanek 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl
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Selgitus

Muudatusettepanek jätab samaks heidete künnise 10 000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
kuid võimaldab väikestele põletuskäitistele suuremat paindlikkust ja praktilisemaid meetmeid.

Muudatusettepanek 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, koostab 
komisjon ammendava mõjuhinnangu 
nende vähendamiste rakendusviisi 
majanduslike tagajärgede ning teiste 
kõnealuses rahvusvahelises kokkuleppes 
sätestatud meetmete tagajärgede kohta.

Mõjuhinnangus määratakse ühtlasi 
kindlaks, kas järgmised tingimused on 
täidetud:

– rahvusvaheline kokkulepe on 
kohustuslik kõikidele riikidele, kus toimub 
tootmine või kes võivad arendada tootmist 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvates sektorites;

– rahvusvahelises kokkuleppes 
kehtestatakse:

o arenenud riikides käesoleva direktiivi 
I lisas nimetatud sektorite kohta 
Euroopa Liidus kehtivate 
piirangutega samaväärsed piirangud;

o arengumaades, eelkõige 
majanduslikus plaanis kõige 
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edasijõudnumates, käesoleva direktiivi 
I lisas nimetatud sektorite kohta piisav 
makse vastavalt nende riikide endi 
vastutusele ja vastavatele võimsustele;

– need arenenud riikide kohustused ja 
need arengumaade, eelkõige 
majanduslikus plaanis kõige 
edasijõudnumate riikide maksed:

o mõõdetakse ja kontrollitakse 
rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditel ja

o tehakse teatavaks.

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

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe jõustumisest ja samas lõikes 
ette nähtud mõjuhinnangu tulemusi 
arvestades, eelkõige juhul, kui selles 
nimetatud kolm tingimust on täidetud, 
teeb komisjon ettepaneku kasutada 
muudetud tegurit, nii et kvootide 
üldkogusest artiklite 9 ja 9a kohaselt 
ühendusele aastal 2020 määratud osa
aitab vähendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside üldkogust rohkem kui 
20 % võrra, mis on rahvusvahelise 
kokkuleppe raames ühendusele pandud 
kohustus.

3. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud vähendamise ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on sõlminud 
rahvusvahelise kokkuleppe, kuni pooles 
ulatuses lõike 2 kohaselt toimuvast 
vähendamisest.
4. Komisjon võib vastu võtta meetmeid, 
millega nähakse ette, et ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitajad saavad 
kasutada täiendavaid projektitüüpe peale 
nende, millele on osutatud artikli 11a 
lõigetes 2–5, või vajaduse korral 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel loodud 
muid mehhanisme.

4. Arvestades käesoleva artikli lõikes 1 
ette nähtud mõjuhinnangu tulemusi, 
eelkõige juhul, kui selles nimetatud kolm 
tingimust on täidetud, võib komisjon
vastu võtta meetmeid, millega nähakse 
ette, et ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajad saavad kasutada täiendavaid 
projektitüüpe peale nende, millele on 
osutatud artikli 11a lõigetes 2–5, või 
vajaduse korral rahvusvahelise 
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kokkuleppe alusel loodud muid 
mehhanisme.

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

Or. fr

Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine toob ELile ja teistele lepinguosalistele uusi kohustusi. 
Seega on oluline, et teostatakse ammendav mõjuhinnang rakenduseeskirjade ja iga laadi 
tagajärgede hindamiseks. Tuleb kindlaks määrata kokkuleppe edukalt täitmise kriteeriumid. 
Vaja on täpsustada ühenduse raames ka konkreetsed ootused kiirelt areneva majandusega 
riikide suhtes, sest neid ei saa vajalike jõupingutuste poolest võrrelda kõikide teiste 
arengumaadega.

Muudatusettepanek 378
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
kõikides riikides, kus esineb I ja IIa b 
lisas osutatud sektorite märkimisväärne 
tegevus, 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, ja niipea 
kui komisjon on tõendanud, et see 
kokkulepe põhjustab kõnealustes teistes 
riikides süsinikdioksiidi vähendamisega 
seotud kulude võrreldava koormuse, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

Or. de
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Selgitus

Järgmistest lõigetest tulenevaid kohandusi ei kohaldata seoses rahvusvahelise lepingu 
sõlmimisega automaatselt. Eelkõige tuleb välja töötada kriteeriumid, mis peavad olema 
täidetud enne kohanduste tegemist. Seejuures on minimaalseks nõudeks, et kõikides 
väljaspool Euroopat asuvates riikides langeks sektoritele kulukoormus, mis on võrreldav I 
lisas osutatud sektorite koormusega.

Muudatusettepanek 379
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
kõikides riikides, kus esineb I ja IIa b 
lisas osutatud sektorite märkimisväärne 
tegevus, 2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, ja niipea 
kui komisjon on tõendanud, et see 
kokkulepe põhjustab kõnealustes teistes 
riikides süsinikdioksiidi vähendamisega 
seotud kulude võrreldava koormuse,
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 2, 3 
ja 4. Tõendid hangib komisjon.

Or. de

Selgitus

Järgmistest lõigetest tulenevaid kohandusi ei kohaldata seoses rahvusvahelise lepingu 
sõlmimisega automaatselt. Eelkõige tuleb välja töötada kriteeriumid, mis peavad olema 
täidetud enne kohanduste tegemist. Seejuures on minimaalseks nõudeks, et kõikides 
väljaspool Euroopat asuvates riikides langeks sektoritele kulukoormus, mis on võrreldav I 
lisas osutatud sektorite koormusega.
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Muudatusettepanek 380
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4. 

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe kooskõlas artikli 10b teises a 
lõigus sätestatud kriteeriumidega ja mille 
tulemusel vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras suuremal määral kui 
8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa 
Ülemkogu kokkulepitud 
miinimumulatuses, kohaldatakse lõikeid 2, 
3 ja 4.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et rahvusvaheline kokkulepe peab süsinikdioksiidi lekke ärahoidmiseks 
vastama teatud kriteeriumidele. Selge viide peab olema tehtud 2007. aasta märtsi ülemkogule.

Muudatusettepanek 381
Philippe Busquin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses, 

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mis vastab artikli 10b teises a 
lõigus sätestatud kriteeriumidele ja mille 
tulemusel vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras suuremal määral kui 
8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa 
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kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4. Ülemkogu kokkulepitud 
miinimumulatuses, kohaldatakse lõikeid 2, 
3 ja 4.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et rahvusvaheline kokkulepe peab süsinikdioksiidi lekke ärahoidmiseks 
vastama teatud kriteeriumidele. Selge viide peab olema tehtud 2007. aasta märtsi ülemkogule. 

Muudatusettepanek 382
Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kuue kuu jooksul pärast kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimist, millega sätestatakse suurem 
heidete vähendamise kohustus kui on 
sätestatud artikliga 3, esitab komisjon 
õigusakti ettepaneku iga liikmesriigi 
panuse kohta heidete täiendavaks 
vähendamiseks ühenduses, mis võetakse 
vastu Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikliga 251 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise lepinguga seatud eesmärk vähendada heiteid 30 % on märkimisväärse 
mõjuga poliitiline otsus ning seetõttu tuleks kohaldada kaasotsustamismenetlust.
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Muudatusettepanek 383
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimise aastast esitab 
komisjon, võttes aluseks heidete 
vähendamiseks võetud meetmete 
kulutasuvuse täieliku mõjuhinnangu, 
samuti teiste, rahvusvahelise 
kokkuleppega täpsustatud meetmete 
mõjud, parlamendile ja nõukogule 
õigusakti ettepaneku ühenduse kvootide 
üldkoguse edasiseks vähendamiseks aastal 
2020, arvestades kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendava vähendamisega 
ühenduses võrreldes rahvusvahelise 
kokkuleppe raames ühendusele pandud 
kohustusega 20 %. 

Or. en

Selgitus

Reaktsioonid rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste tulemustele ei 
ole automaatsed, vaid neid hinnatakse ja nende suhtes kohaldatakse kaasotsustamismenetlust.

Muudatusettepanek 384
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimise aastast 

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

lineaarset tegurit, nii et ühenduse kvootide 
üldkogus aastal 2020 on artikli 9 kohaselt 
kehtestatud kogusest väiksem sellise 
kvootide hulga võrra, mis on võrdne 
kasvuhoonegaaside heitkoguste täiendava 
vähendamisega ühenduses võrreldes 
rahvusvahelise kokkuleppe raames 
ühendusele pandud kohustusega 20 %, mis 
on korrutatud protsendimääraga, mille 
ühenduse süsteemiga vastavalt artiklitele 9 
ja 9a hõlmatud heitkogused moodustavad 
kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest 
2020. aastal. Selline kord kehtib üksnes 
juhul, kui komisjon esitab oma analüüsi 
enne 2015. aastat.

Or. de

Selgitus

Mida hiljem hakatakse iga-aastast vähendamistegurit suurendama, seda järsemaks muutub 
nõutav vähenemiskõver ja seda tugevamat mõju avaldab kvootide hulga kahanemine kvootide 
hinnale. Vältimaks selle tagajärjel tekkivat ebaproportsionaalset koormust majandusele, 
tuleks kindlaks määrata kokkuleppe jõustumise tähtaeg.

Muudatusettepanek 385
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ühenduse süsteemiga vastavalt artiklitele 9 
ja 9a hõlmatud heitkogused moodustavad 
kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest 
2020. aastal. Selline kord kehtib üksnes 
juhul, kui komisjon esitab oma analüüsi 
enne [2015] aastat.

Or. de

Selgitus

Mida hiljem hakatakse iga-aastast vähendamistegurit suurendama, seda järsemaks muutub 
nõutav vähenemiskõver ja seda tugevamat mõju avaldab kvootide hulga kahanemine kvootide 
hinnale. Vältimaks selle tagajärjel tekkivat ebaproportsionaalset koormust majandusele, 
tuleks kindlaks määrata kokkuleppe jõustumise tähtaeg.

Muudatusettepanek 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigete 1 ja 2 kohaselt määratletakse 
rahvusvahelist kokkulepet kui kokkulepet 
riikide vahel, mille tulemuseks on 
ülemaailmne heidete vähendamine 
ulatuses, mis on vajalik tõhusaks 
võitluseks kliimamuutuste vastu, ning mis 
on jälgitav, tõendatav ja kohustuslikus 
korras jõustatav.
Kõnealune rahvusvaheline kokkulepe 
peaks kajastama sektori ülemaailmse 
toodangu kriitilist massi.
Riigid, kelle suhtes kõnealust 
rahvusvahelist kokkulepet kohaldatakse, 
lepivad kokku rakendada ja jõustada 
meetmed, mille tulemusel langeb 
rahvusvahelisest konkurentsist sõltuvatele 
tööstussektoritele võrdne koormus.

Or. en
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Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis tagavad konkureerivatele sektoritele võrdsed tegutsemistingimused.

Muudatusettepanek 387
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Käitajad võivad lisaks kasutamata 
jäänud THVdele ja HVÜdele, mis 
liikmesriigid eraldasid käitajatele 
ajavahemikuks 2008–2012, kasutada
THVsid, HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt 
heaks kiidetud vähendamise ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on sõlminud 
rahvusvahelise kokkuleppe, kuni 70 %
ulatuses lõike 2 kohaselt toimuvast 
vähendamisest.

Or. de

Selgitus

Paindlikud projektimehhanismid on kulutasuva heidete vähendamise tähtsad vahendid ja 
nende kasutamisvõimalus kujutab endast saastekvootidega kauplemise hädavajalikku 
kaitseventiili. Lisandväärtuse kriteeriumi abil on kindlaks tehtud, et sellised projektid ei ole 
vastuolus tegelike ega võimalike kliimakaitse eesmärkidega – täpsemalt on silmas peetud 
lepinguid vastuvõtjariigiga. Nagu on ette nähtud, peab olema võimalik ühisrakenduse ja 
puhta energia majandamise ühikute ja kasutamisõiguste ülekandmine teisest ja kolmandast 
etapist.

Muudatusettepanek 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. Käitajad võivad lisaks kasutamata 
jäänud THVdele ja HVÜdele, mis 
liikmesriigid eraldasid käitajatele 
ajavahemikuks 2008–2012, kasutada 
THVsid, HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt 
heaks kiidetud vähendamise ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on sõlminud 
rahvusvahelise kokkuleppe, kuni pooles 
ulatuses lõike 2 ja artikli 9 kohaselt 
toimuvast vähendamisest.

Or. de

Selgitus

Paindlikkus on keskse tähendusega.

Muudatusettepanek 389
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 28 a

Ühikute kasutamine metsastamiseks, 
taasmetsastamiseks ja 
metsandustegevuseks

Olenemata artiklite 11a ja 28 sätetest, 
lubavad liikmesriigid käitiste käitajatel 
kasutada ühikuid kuni (X) % ulatuses 
nende käitiste iga-aastastest tõendatud 
heidetest, kui need on pärit:
1) metsastamis- ja 
taasmetsastamisprojektidest, mille on 
kinnitanud puhta arengu mehhanismi 
täitevorgan ja mis on tõendatud 
ühisrakenduse järelevalvekomitee 
menetluse kohaselt;
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2) metsandustegevusest arenevates 
riikides, kellega on sõlmitud artikli 11a 
lõike 5 kohane kokkulepe; ja
3) muudest metsandustegevuse 
projektidest arenevates riikides vastavalt 
artiklis 28 osutatud rahvusvahelisele 
kokkuleppele.”

Or. en

Selgitus

Esitatud muudatusettepanek võimaldab ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi kaasata 
metsandustegevusega seotud süsinikuühikud alates 2013. aastast, kui loodetavalt 
saavutatakse („Kyoto-järgne”) kliimamuutusi käsitlev rahvusvaheline kokkulepe. Mõlemal 
juhul annab see arenevatele riikidele signaali tõsiste pingutuste tegemiseks kliimamuutuste 
leevendamiseks ning tagab Euroopa tööstusele teatud piiratud paindlikkuse.

Muudatusettepanek 390
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 28 a

Ühikute kasutamine metsastamiseks, 
taasmetsastamiseks ja 
metsandustegevuseks

Olenemata artiklite 11a ja 28 sätetest, 
lubavad liikmesriigid käitistel kasutada 
ühikuid kuni 4 %* ulatuses oma iga-
aastastest tõendatud heidetest, mis on 
pärit:
1) metsastamis- ja 
taasmetsastamisprojektidest, mille on 
kinnitanud puhta arengu mehhanismi 
täitevorgan ja mis on tõendatud 
ühisrakenduse järelevalvekomitee 
menetluse kohaselt;
2) metsandustegevusest arenevates 
riikides, kellega on sõlmitud artikli 11a 
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lõike 5 kohane kokkulepe; ja
3) mis tahes tõendatud projektidest, mis 
vähendavad metsade hävimise tõttu 
tekkivaid riigisiseseid heiteid või rikutud 
pinnase või metsade taastamise 
projektidest arenevates riikides vastavalt 
artiklis 28 osutatud rahvusvahelisele 
kokkuleppele.
* Seda arvu võib kohandada tulenevalt 
artiklis 28 osutatud rahvusvahelisest 
kokkuleppest.”

Or. en

Selgitus

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Muudatusettepanek 391
Werner Langen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Juba esialgses direktiivis olemasoleva liitmisreegli tõttu, mida täpsustatakse käesoleva 
direktiivi eelnõu lisaga, tekib arvukate väikeste käitiste kaasamise oht. Eriti keemiatööstuses 
leidub palju tootmisüksusi arvukate eraldi asetsevate põletusseadmetega, mis selle eeskirja 
alusel kokku liidetuna võivad sattuda käitiste hulka, mille suhtes kohaldatakse üle 20 MW 
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võimsusega põletuskäitiste puhul kehtivaid eeskirju.

Muudatusettepanek 392
Angelika Niebler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Juba esialgses direktiivis olemasoleva liitmisreegli tõttu, mida täpsustatakse käesoleva 
direktiivi eelnõu lisaga, tekib arvukate väikeste käitiste kaasamise oht.

Muudatusettepanek 393
Erika Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tekib arvukate väikeste käitiste kaasamise oht. Eriti keemiatööstuses leidub palju 
tootmisüksusi arvukate eraldi asetsevate põletusseadmetega, mis selle eeskirja alusel kokku 
liidetuna võivad sattuda käitiste hulka, mille suhtes kohaldatakse üle 20 MW võimsusega 
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põletuskäitiste puhul kehtivaid eeskirju või mis üheskoos künnise ületavad ning satuvad 
käitiste hulka, mis on kohustatud osalema saastekvootidega kauplemise süsteemis. Sel viisil 
tekib suurele hulgale väikestele käitistele saastekvootidega kauplemise kohustus – seetõttu on 
artiklit 27 muudetud.

Muudatusettepanek 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – punkt b – punkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alumiiniumi tootmine (esmane ja üle 20 
MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul teisene)

Alumiiniumi tootmine (esmane üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul)

Or. en

Selgitus

Sekundaarse ringlussevõtuga tegelevate käitiste heidete hulgal on väike mõju 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud heidete koguhulgale, suurem osa neist on 
VKEd ning lisanduv haldus- ja rahaline kulu ei õigusta kaasamist.

Muudatusettepanek 395
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – punkt c a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – muud tegevusalad – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) neljas tegevusalade rida 
asendatakse järgmisega:
„Muud tegevusalad
Tööstusettevõtted:

(a) paberimassi tootmiseks puidust 
või muust kiulisest materjalist,
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kaasa arvatud üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega 
põletusseadmed;
(b) paberi ja papi tootmiseks, mille 
tootmisvõimsus on üle 20 tonni 
ööpäevas, kui kasutatakse üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletusseadmeid.”

Or. en

Selgitus

Kõigi I lisas osutatud sektorite käitiste ühetaoline kohtlemine. Komisjon on teinud muudatusi 
üksnes uutes lisandunud kategooriates, ent I lisas juba olemasolevate sektorite puhul on see 
jäetud tegemata. See seondub palju paremini elektritootja määratlusega ja ühtlustab selgelt 
liikmesriikide olemasolevaid lähenemisviise.

Muudatusettepanek 396
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – keemiatööstus – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lisatakse järgmised tegevusalade read: 4. Lisatakse järgmised tegevusalade read:
Keemiatööstus Keemiatööstus
Tahma tootmine, mis hõlmab orgaaniliste 
ainete, nt õlide, tõrvade, krakkimis- ja 
destilleerimisjääkide koksistamist ja mille 
puhul kasutatakse üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitisi

Tahma tootmine, mis hõlmab orgaaniliste 
ainete, nt õlide, tõrvade, krakkimis- ja 
destilleerimisjääkide koksistamist ja mille 
puhul kasutatakse üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitisi

Lämmastikhappe tootmine Lämmastikhappe tootmine
Adipiinhappe tootmine Adipiinhappe tootmine
Glüoksaali ja glüoksüülhappe tootmine Glüoksaali ja glüoksüülhappe tootmine
Ammoniaagi tootmine Ammoniaagi tootmine
Orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 
krakkimise, reformingu, täieliku või osalise 
oksüdeerimise või sarnaste protsesside abil, 
tootmisvõimsusega üle 100 tonni päevas

Etüleeni, propüleeni, benseeni ja 
aromaatsete ühendite tootmine 
krakkimise, reformingu, täieliku või osalise 
oksüdeerimise või sarnaste protsesside abil, 
tootmisvõimsusega üle 100 tonni päevas 

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu või osalise oksüdeerimise teel, 
tootmisvõimsusega üle 25 tonni päevas

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu või osalise oksüdeerimise teel, 
tootmisvõimsusega üle 25 tonni päevas
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Naatriumkarbonaadi (Na2CO3) ja 
naatriumvesinikkarbonaadi (NaHCO3) 
tootmine

Naatriumkarbonaadi (Na2CO3) ja 
naatriumvesinikkarbonaadi (NaHCO3) 
tootmine

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek piirab tõlgendamisruumi ja loob selguse: hõlmatud on suured 
homogeensed protsessid. I ja III lisas loetlemata tegevusalad ei ole käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas.

Muudatusettepanek 397
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – keemiatööstus – kuues ja seitsmes rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 
krakkimise, reformingu, täieliku või 
osalise oksüdeerimise või sarnaste 
protsesside abil, tootmisvõimsusega üle 
100 tonni päevas

Etüleeni ja propüleeni tootmine 
krakkimise või reformingu abil, 
tootmisvõimsusega üle 100 tonni päevas

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu või osalise oksüdeerimise teel, 
tootmisvõimsusega üle 25 tonni päevas

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu teel, tootmisvõimsusega üle 25 
tonni päevas

Or. de

Selgitus

Liikmesriikides erinevate tõlgenduste vältimiseks tuleks mõisted sõnastada nii ühemõtteliselt 
kui vähegi võimalik.

Muudatusettepanek 398
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:
„I a LISA
Energiamahukate sektorite loetelu, mida 
ohustab süsinikdioksiidi leke
Raud ja teras”

Or. en

Selgitus

Vastavalt artiklile 3 w (uus) kehtestatud lisa märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite loetlemiseks.

Muudatusettepanek 399
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:
„I a LISA

Energiamahukate sektorite loetelu, mida 
ohustab süsinikdioksiidi leke
Raud ja teras
…
…*”
* Sektorid, mida parlament ja nõukogu 
täpsustavad enne käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en



PE409.457v01-00 42/46 AM\731526ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Vastavalt artiklile 3 w (uus) kehtestatud lisa märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite loetlemiseks.

Muudatusettepanek 400
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIa lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIa lisa jäetakse välja.

Or. de

Selgitus

Ühenduse õigus sisaldab teisi, ressursside ümberjagamiseks kohasemaid 
edendamisinstrumente.

Muudatusettepanek 401
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIa a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse IIa a 
lisa:
„IIa a lisa

Direktiivi artiklites 2 ja 10 osutatud 
elektrimahuka tootmise rajatiste loetelu
– Elektrolüüsiprotsessid kloorleelise 
tootmiseks”

Or. en
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Selgitus

Sektorid, mille jaoks elektri ostmine moodustab suure osa tootmiskuludest, ei ole veel 
kaasatud saastekvootidega kauplemise süsteemi. Samas aga peavad need sektorid ostma oma 
energia elektritootjatelt, kes on kaasatud saastekvootidega kauplemise süsteemi, ja nende 
tootmiskulud kasvavad märkimisväärselt. Vältimaks nende sektorite kaudset süsinikdioksiidi 
leket, tuleks nendele sektoritele hüvitada konkurentsivõime ohustamine.

Muudatusettepanek 402
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a LISA: Direktiivile 2003/87/EÜ 
lisatakse käesolev lisa: 
„ IIa a LISA
Kloori, naatriumhüdroksiidi, 
kaaliumhüdroksiidi ja alkoholaatide 
tootmine elektrolüüsi teel
Vedelate hapete tootmine elektrolüüsi teel
Soolhappe tootmine elektrolüüsi teel
Gaaside tootmine õhust eraldamise teel
Kaltsiumkarbiidi tootmine elektriahjus
Vesinikperoksiidi tootmine
Polükristallilise silikooni tootmine
Polügranulaarse süsiniku ja grafiidi 
tootmine”

Or. de

Selgitus

Loetelu hõlmab üldiselt eriti elektrimahukateks peetavad tootmisprotsessid, mis on juba 
määratletud tüüpjuhtumitena. Loetelu ei ole ammendav.
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Muudatusettepanek 403
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIa a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a LISA 
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse IIa a 
lisa:

„IIa a lisa
Artiklites 2 ja 10 osutatud energiamahuka 
tootmise rajatiste loetelu eesmärgiga 
tagada investeerimiskindlus
ELi tootev tööstus, mis artikli 10a lõike 8 
kohaselt saab 100 % kvoote tasuta.
Allpool täpsustatud tööstusharud võtavad 
tasuta kvootide või eraldiste määratlemise 
alusena kasutusele võrdlevanalüüsi ja/või 
tulemuslikkuse standardid. Kasutusele 
võetava võrdlevanalüüsi üksikasjad 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Tsement
Keraamika
Kemikaalid
Klaas
Raud ja teras
Lubi 
Paberimass ja paber
Rafineerimisseadmed”

Or. fr

Selgitus

Kõik energiamahukad sektorid on esitanud komisjonile tõendeid energia osakaalu kohta 
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nende tootmiskuludes, kaubandusandmeid, mis tõestavad sõltuvust rahvusvahelisest 
konkurentsist, nende suutmatust suunata oma ELi saastekvootidega kauplemise kulusid edasi 
oma klientidele ja süsinikulekke ohtu, mis põhineb sisemaise toodangu ja väljaspool ELi 
toodetava võistleva toodangu süsiniku jalajälje võrdlusel. Esitatud andmete alusel on 
täielikult õigustatud ja õiguspärane loetleda need sektorid selgelt kõlblikena sektorite poolt 
väljatöötatava tulemuslikkuse võrdlevanalüüsi põhjal määratud vabade kvootide saamiseks.

Muudatusettepanek 404
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II b lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
II b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II b LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse IIa b 
lisa:
„Artiklites 2 ja 10 osutatud 
energiamahuka tootmise rajatiste loetelu 
eesmärgiga tagada investeerimiskindlus
ELi tootev tööstus, mis artikli 10a lõike 8 
kohaselt saab 100 % kvoote tasuta.
Allpool täpsustatud tööstusharud võtavad 
kasutusele võrdlevanalüüsi ja/või 
tulemuslikkuse standardid kui tasuta 
kvootide või eraldiste määramise aluse. 
Kehtestatava võrdlevanalüüsi üksikasjad 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
Tsement
Keraamika
Kemikaalid
Klaas
Raud ja teras
Lubi
Potas ja sool
Mitteraudmetallid
Paberimass ja paber
Rafineerimisseadmed”
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Or. en

Selgitus

Kõik energiamahukad sektorid on esitanud komisjonile tõendeid energia osakaalu kohta 
nende tootmiskuludes, kaubandusandmeid, mis tõestavad sõltuvust rahvusvahelisest 
konkurentsist, nende suutmatust suunata oma ELi saastekvootidega kauplemise kulusid edasi 
oma klientidele ja süsinikulekke ohtu, mis põhineb sisemaise toodangu ja väljaspool ELi 
toodetava võistleva toodangu süsiniku jalajälje võrdlusel.


	731526et.doc

