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Muudatusettepanek 39
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ16, on 
kehtestatud ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem, et 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kulutasuvalt ja majanduslikult 
tõhusalt.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ16, on 
kehtestatud ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem, et 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kulutasuvalt ja majanduslikult 
tõhusalt, kahjustamata rahvatervist või 
keskkonda. 

16 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32. Direktiivi on 
muudetud direktiiviga 2004/101/EÜ (ELT L 
338, 13.11.2004, lk 18).

16 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32. Direktiivi on 
muudetud direktiiviga 2004/101/EÜ (ELT L 
338, 13.11.2004, lk 18).

Or. pl

Selgitus

Kõrgetasemeline tervise- ja keskkonnakaitse on ELi prioriteet.

Muudatusettepanek 40
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

(2) ) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
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kliimamuutuste raamkonventsiooni17

lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinna temperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C.
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest18 nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ning samuti 
julgustada arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

kliimamuutuste raamkonventsiooni17

lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris. 

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest18 nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ning samuti 
julgustada arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

17 ELT L 33, 07.02.94, lk 11.
18 Rahvusvahelise kliimamuutuste rühma neljas 

hindamisaruanne võeti vastu 17. novembril 
2007 Hispaanias Valencias ja see on 
kättesaadav veebisaidil www.ipcc.ch. 

17 ELT L 33, 07.02.94, lk 11.
18 Rahvusvahelise kliimamuutuste rühma neljas 

hindamisaruanne võeti vastu 17. novembril 
2007 Hispaanias Valencias ja see on 
kättesaadav veebisaidil www.ipcc.ch. 

Or. pl

Selgitus

Teaduslike allikate kohaselt on võimalik ning isegi väga tõenäoline, et atmosfääri 
kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni ja maapinna aasta keskmise temperatuuri kõikumiste 
vahel puudub põhjuslik seos. Kui see oletus peaks kinnitust leidma, takistaksid ühenduse 
majanduse suhtes kehtestatud pikaajaliste reguleerivate meetmetega seotud kulud ja kahju 
tõsiselt selle dünaamilist arengut, toomata reaalset kasu, ning  kaudselt oleks need vajalike 
ressursside puudumise tõttu takistuseks  jõupingutustele muuta majandus ökoloogilisemaks. 
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Muudatusettepanek 41
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinna temperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. Hiljutised 
teadusuuringute tulemused näitavad, et 
süsinikdioksiidi kontsentratsiooni 
atmosfääris tuleb vähendada allpool 350 
miljondikosa olevale tasemele, mis 
tähendab kasvuhoonegaaside 
vähendamist umbes 60% võrra aastaks 
2035. See tähendab, et tuleb tugevdada 
ühenduse jõupingutusi ja kiirelt kaasata 
arenenud riigid ning samuti julgustada 
arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

Kuna kliimaseisund on varasemast tõsisem, märgiti hiljuti Rootsis Tällbergis NASA ja 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 6/87 AM\732961ET.doc

ET

Stockholmi Keskkonnainstituudi teadlaste osalusel toimunud foorumil, et katastroofilise mõju 
vältimiseks tuleks  atmosfääri süsinikdioksiidi kogust vähendada allpool 350 ppm 
(miljondikosa) olevale tasemele. Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt 
kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid 
uued tulemused näitavad nüüd, et kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See 
tähendaks vähemalt 60%-list kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 
100%-list vähendamist aastaks 2050.

Muudatusettepanek 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinnatemperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 
heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. Hiljutised 
teadusuuringute tulemused näitavad, et 
süsinikdioksiidi kontsentratsiooni 
atmosfääris tuleb vähendada allpool 350 
miljondikosa olevale tasemele, mis 
tähendab eesmärki vähendada ühenduse 
kasvuhoonegaase 60% võrra aastaks 
2030. See tähendab, et tuleb tugevdada 
ühenduse jõupingutusi ja kiirelt kaasata 
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arenenud riigid ning samuti julgustada 
arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

Kuna kliimaseisund on varasemast tõsisem, märgiti hiljuti Rootsis Tällbergis NASA ja 
Stockholmi Keskkonnainstituudi teadlaste osalusel toimunud foorumil, et katastroofilise mõju 
vältimiseks tuleks atmosfääri süsinikdioksiidi kogust vähendada allpool 350 ppm 
(miljondikosa) olevale tasemele. Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt 
kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid 
uued tulemused näitavad nüüd, et kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See 
tähendaks vähemalt 60%-list kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 
100%-list vähendamist aastaks 2050.

Muudatusettepanek 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Nõukogu 15. detsembri 1993. aasta 
otsusega 94/69/EÜ Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel vastu võetud 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
lõppeesmärk on saavutada 
kasvuhoonegaaside stabiliseerumine 
atmosfääris tasemeni, mis ennetaks 
inimtegevusest tulenevaid ohtlikke 
kliimasüsteemi häireid. Selle eesmärgi 
saavutamiseks ei tohi ülemaailmse 
keskmise maapinna temperatuuri tõus 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu 
temperatuuriga ületada 2 °C. 
Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
viimasest aruandest nähtub, et kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks peavad 
ülemaailmsed kasvuhoonegaaside 

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

heitkogused saavutama oma kõrgeima 
taseme 2020. aastaks. See tähendab, et 
tuleb tugevdada ühenduse jõupingutusi ja 
kiirelt kaasata arenenud riigid ja uued 
tööstusriigid ning samuti julgustada 
arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

Uute tööstusriikide heitkoguste üha suurenevat osakaalu silmas pidades on oluline seada 
eesmärgiks nende osaluse tagamine, mitte ainult nende julgustamine nii toimida.

Muudatusettepanek 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kiirelt kaasata arenenud riigid ja uued 
tööstusriigid ning samuti julgustada 
arengumaid osalema heitkoguste 
vähendamises.

Or. en

Selgitus

Uute tööstusriikide heitkoguste üha suurenevat osakaalu silmas pidades on oluline seada 
eesmärgiks nende osaluse tagamine, mitte ainult nende julgustamine nii toimida.

Muudatusettepanek 45
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20% võrra – ja isegi 30% võrra, 
tingimusel, et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 80% võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama ning 
fossiilkütuste igasuguse kasutamise 
suhtes peaks kehtima sama kord, et 
tagada kulude vähendamise ja 
jõupingutuste tõhustamise täielik 
nähtavus kogu süsteemis.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20% võrra – ja isegi 30% võrra, 
tingimusel, et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. Samuti 
tunnistatakse, et 2050. aastaks tuleks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50% võrreldes 1990. 
aasta tasemega ning et arenenud riigid 
peaksid edaspidigi eeskuju näitama, võttes 
ühiseid kohustusi vähendada heitkoguseid 
60–80% võrra. Kõik majandussektorid, 
kaasa arvatud laevandus ja lennundus, 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama. Lennundus 
toetab 20%-list ja 30%-list vähendamist 
ühenduse süsteemi kaasatuse kaudu. 
Kuni laevanduse ühenduse süsteemi 
kaasamiseni, mis peaks toimuma hiljemalt 
2015. aastal, tuleks laevanduse 
heitkogused lisada otsusesse 
liikmesriikide püüete kohta täita 2020. 
aastaks ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustused.

Or. en

Selgitus

Lisab raportööri 3. muudatusettepanekule Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsi kohtumise 
järelduste tööstusriikidega seotud eesmärgid.
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Muudatusettepanek 47
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20% võrra – ja isegi 30% võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50% võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid, 
kaasa arvatud laevandus ja lennundus, 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama. Lennundus 
toetab 20%-list ja 30%-list vähendamist 
ühenduse süsteemi kaasatuse kaudu 
(tingimusel, et muud arenenud riigid ning 
muud peamised kasvuhoonegaaside 
tekitajad osalevad tulevases 
rahvusvahelises kokkuleppes). Kuni 
laevanduse ühenduse süsteemi 
kaasamiseni, mis peaks toimuma hiljemalt 
2015. aastal, tuleks laevanduse 
heitkogused lisada otsusesse 
liikmesriikide püüete kohta täita 2020. 
aastaks ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustused.

Or. en
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Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Pikaajaliste eesmärkide saavutamisele 
kaasaaitamiseks on kohane näha ette 
prognoositav kava, millele vastavalt tuleks 
vähendada ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitiste tekitatavate heidete koguseid. 
Selleks et kulutasuvalt saavutada vähemalt
40%-line kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine võrreldes 1990. aasta 
tasemega, peaksid kõnealustele käitistele 
eraldatud saastekvoodid olema vastavalt 
kohandatud ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektoritega, mis võtavad enda 
peale kaks kolmandikku heitkoguste 
vähendamiseks tehtavatest 
jõupingutustest; seejuures on 
jõupingutused määratud kindlaks alates 
2005. aastast tõendatud heitkoguseid 
arvesse võttes.

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära 
hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid uued tulemused näitavad nüüd, et 
kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See tähendaks vähemalt 60%-list 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 100%-list vähendamist 
aastaks 2050. Et saavutada selline vähendamine prognoositaval ja kulutasuval viisil, peab 
heitkoguste vähendamise eesmärk 2020. aastaks olema ambitsioonikam.
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Muudatusettepanek 49
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
30% võrreldes 1990. aasta tasemega, peaks
kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvootidele olema kehtestatud 
piirmäär, mis vastab kahele kolmandikule 
ühenduse tehtavatest jõupingutustest, et 
saavutada eesmärk vähendada 
heitkoguseid 2020. aastaks 30% võrra. 
Hiljemalt 30. juuniks 2010 peaks 
komisjon määrama kindlaks lõpliku 
piirmäära 2020. aastaks ning  
liikmesriikide vahel enampakkumisele 
minevate saastekvootide jaotuse ning 
lineaarse vähendamise teguri seoses 2005. 
aastal tõendatud heitkoguste tasemega.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruande stsenaarium, mille 
kohaselt oleks tõenäosus säilitada temperatuuri tõus +2°C juures 50%, eeldab, et 
tööstusriigid vähendavad siseriiklikul tasandil 2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% 
võrreldes 1990. aastaga ning lisaks eeldab see senise tegevuse tähelepanuväärset 
ümberkorraldamist I lisas loetlemata riikide puhul. Pikemalt viivitades muutub vähendamine 
kallimaks ning sel põhjusel peaks EL seadma siseriiklike meetmete lähtekohaks 30%-lise 
vähendamise eesmärgi.
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Muudatusettepanek 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tavapärane vaatlusaasta on 1990.  Seetõttu peaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
poolt 2020. aastaks saavutatav süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ligikaudne 
protsendimäär olema samuti esitatud 1990. aastaga võrreldes. See on eriti oluline 
rahvusvaheliste läbirääkimiste seisukohalt, kus EL peab näitama, mida ta on alates 1990. 
aastast saavutanud. 30%-lise vähendamise eesmärgi esitas Euroopa Komisjon Euroopa 
Parlamendi kuulamisel 15. mail 2008.

Muudatusettepanek 51
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 

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

süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21 % 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 
heitkogustest. Seoses võimaliku 
kasvuhoonegaaside heitkoguste  
vähendamisega 30% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega peaksid kõnealustele 
käitistele eraldatud saastekvootide arv 
olema kindlaks määratud 30. juuniks 
2009.

Or. en

Selgitus

30%-lise vähendamise  eesmärgi väljatöötamine on vajalik juhul, kui 2009. aastal 
saavutatakse ülemaailmne kokkulepe. 30. juuniks 2009 (praeguse ettepaneku kohaselt 2010. 
aastaks) määrab komisjon kindlaks ka, missuguseid energiamahukaid sektoreid või 
allsektoreid võib süsinikdioksiidi leke tõenäoliselt mõjutada.

Muudatusettepanek 52
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Kõnealuste pikaajaliste eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks on kohane 
näha ette prognoositav kava, millele 
vastavalt tuleks vähendada ühenduse 
süsteemiga hõlmatud käitiste tekitatavate 
heidete koguseid. Selleks, et kulutasuvalt 
saavutada ühenduse eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20% võrreldes 1990. aasta tasemega, 
peaksid kõnealustele käitistele eraldatud 
saastekvoodid olema 2020. aastaks 21% 
võrra väiksemad nende 2005. aasta 
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heitkogustest. heitkogustest. Selleks, et vähendada hüppe 
suurust 20%-lt 30%-le, oleks kasulik, kui 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemis 
võetaks kohe ette 25%-line heitkoguste 
vähendamine.

Or. nl

Muudatusettepanek 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tavapärane vaatlusaasta on 1990. Seetõttu peaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
poolt 2020. aastaks saavutatav süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ligikaudne 
protsendimäär olema samuti näidatud võrreldes aastaga 1990. See on eriti oluline 
rahvusvaheliste läbirääkimiste seisukohalt, kus EL peab näitama, mida ta on alates 1990. 
aastast saavutanud. 30%-lise vähendamise  eesmärgi esitas Euroopa Komisjon Euroopa 
Parlamendi kuulamisel 15. mail 2008.
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Muudatusettepanek 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 
panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 40% võrra, eelkõige 
eesmärgiga jõuda vähendamiseni, mida 
peetakse teaduslikult vajalikuks, et ära 
hoida tõsiseid kliimamuutusi.

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära 
hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid uued tulemused näitavad nüüd, et 
kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See tähendaks vähemalt 60%-list 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 100%-list vähendamist 
aastaks 2050. Et saavutada selline vähendamine prognoositaval ja kulutasuval viisil, peab 
heitkoguste vähendamise eesmärk 2020. aastaks olema ambitsioonikam.

Muudatusettepanek 55
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 
panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 20% võrra, pidades eelkõige 
silmas Euroopa Ülemkogu eesmärki 

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

saavutada 2020. aastaks vähendamine, 
mida peetakse teaduslikult vajalikuks, et 
ära hoida tõsiseid kliimamuutusi.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruande stsenaarium, mille 
kohaselt oleks tõenäosus säilitada temperatuuri tõus +2°C juures 50%, eeldab, et 
tööstusriigid vähendavad siseriiklikul tasandil 2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% 
võrreldes 1990. aastaga ning lisaks eeldab see senise tegevuse tähelepanuväärset 
ümberkorraldamist I lisas loetlemata riikide puhul. Pikemalt viivitades muutub vähendamine 
kallimaks ning sel põhjusel peaks EL seadma oma siseriiklike meetmete lähtekohaks 30%lise 
vähendamise eesmärgi.

Muudatusettepanek 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks 
pärast rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimist ette näha sätted, millega 
suurendatakse ühenduse süsteemi raames 
ettenähtud panust, et saavutada üldine 
vähendamine rohkem kui 20 % võrra, 
pidades eelkõige silmas Euroopa 
Ülemkogu eesmärki saavutada 2020. 
aastaks 30 % vähendamine, mida peetakse 
teaduslikult vajalikuks, et ära hoida 
tõsiseid kliimamuutusi, tingimusel et 
muud arenenud riigid kohustuvad 
vähendama heitkoguseid samavõrra ning 
et majanduslikult enamarenenud 
arengumaad annavad piisava panuse 
vastavalt nende kohustustele ja vastavale 
suutlikkusele. Ühenduse süsteemi ja 
muude majandussektorite vahel tuleb 
tagada õiglane koormuse jagamine, 
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tuginedes teaduslikele tõenditele.

Or. en

Selgitus

Igasugune edasine vähendamine ELis peab olema kooskõlas samaväärsete meetmetega, mida 
võtavad riigid, mille suunal on olemas süsinikdioksiidi lekke oht. See on kooskõlas 8. ja 9. 
märtsil 2008 kohtunud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi järeldustega. Teadusele tuginev 
vähendamise vajadus võib suurenevate teadmistega seoses muutuda. Heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektori ja hõlmamata sektori  vahel tuleb tagada õiglane 
koormuse jagamine, tuginedes teaduslikele tõenditele.

Muudatusettepanek 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 
panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 20 % võrra, pidades eelkõige 
silmas Euroopa Ülemkogu eesmärki 
saavutada 2020. aastaks 30 % 
vähendamine, mida peetakse teaduslikult 
vajalikuks, et ära hoida tõsiseid 
kliimamuutusi, tingimusel et muud 
arenenud riigid kohustuvad vähendama 
heitkoguseid samavõrra ning et 
majanduslikult enamarenenud 
arengumaad annavad piisava panuse 
vastavalt nende kohustustele ja vastavale 
suutlikkusele. Ühenduse süsteemi ja 
muude majandussektorite vahel tuleb 
tagada õiglane koormuse jagamine, 
tuginedes teaduslikele tõenditele.

Or. en
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Selgitus

Igasugune edasine vähendamine ELis peab olema kooskõlas samaväärsete meetmetega, mida 
võtavad riigid, mille suunal on olemas süsinikdioksiidi lekke oht. See on kooskõlas 8. ja 9. 
märtsil 2008 kohtunud Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja järeldustega. Teadusel põhinev 
vähendamise vajadus võib suurenevate teadmistega seoses muutuda. Heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektori ja hõlmamata sektori  vahel tuleb tagada õiglane 
koormuse jagamine, tuginedes teaduslikele tõenditele.

Muudatusettepanek 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Ühenduse süsteemi kindluse ja 
prognoositavuse parandamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega suurendatakse 
ühenduse süsteemi raames ettenähtud 
panust, et saavutada üldine vähendamine 
rohkem kui 20% võrra, pidades eelkõige 
silmas Euroopa Ülemkogu eesmärki 
saavutada 2020. aastaks 30%-line 
vähendamine, mida peetakse teaduslikult 
vajalikuks, et ära hoida tõsiseid 
kliimamuutusi. Kui on seatud eesmärk 
vähendada heitkoguseid 30% võrra, tuleks 
analüüsida ülemaailmset heitkoguste
vähendamist, võttes arvesse kolmandaid 
riike. Tuleks teha jõupingutusi, et 
kindlustada teaduslikele tõenditele 
tuginedes õiglane koormuse jagamine 
ühenduse süsteemi ja teiste 
majandussektorite vahel.

Or. pl

Selgitus

Kooskõlas 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi järeldustega 
peab edasine heitkoguste vähendamine Euroopa Liidus vastama kõrge süsinikdioksiidi 
heitkoguste tasemega kolmandate riikide võetud samaväärsetele meetmetele. Uued 
uurimistulemused võivad tekitada kahtlusi teaduslikult kindlakstehtud heitkoguste 
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vähendamise vajaduse suhtes. Tuleks astuda samme, et tagada koormuse õiglane jagamine 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud ja hõlmamata sektorite vahel, tuginedes
teaduslikele tõenditele.

Muudatusettepanek 59
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Kõik teadlased ei toeta tõestamata väidet inimtegevusest tulenevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja mõõdetud kliimamuutuste vahelise tiheda seose kohta. On tõsiseid põhjusi 
arvata, et täheldatud kliimamuutuste puhul võib kindlaks teha looduslikud põhjused või muud 
tegurid.

Muudatusettepanek 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Hiljutised teadusuuringute tulemused 
näitavad, et ohtlike inimtegevusest 
tulenevate häirete ärahoidmiseks 
kliimasüsteemis tuleb vähendada 
süsinikdioksiidi kontsentratsiooni allpool 
350 miljondikosa olevat taset, mis 
tähendab eesmärki vähendada 
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ühendusesiseselt kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks 40% võrra 
ning 2030. aastaks 60% võrra. Selle 
eesmärgi ja kohustuse suunas tuleks 
püüelda tulevase rahvusvahelise 
kokkuleppe üle toimuvate läbirääkimiste 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi esimesel kauplemisperioodil 
saadud kogemused annavad tunnistust 
ühenduse süsteemi võimalustest ja riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade 
väljatöötamine teiseks 
kauplemisperioodiks toob kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise 
2012. aastaks, on süsteemi läbivaatamine 
andnud kinnitust sellest, et paremini 
ühtlustatud süsteem saastekvootidega 
kauplemiseks on hädavajalik, et paremini 
ära kasutada saastekvootidega kauplemise 
eeliseid, vältida siseturu moonutusi ning
hõlbustada saastekvootidega kauplemise 
süsteemide sidumist. Lisaks sellele tuleks 
tagada parem prognoositavus ja 
laiendada süsteemi ulatust, lisades uusi 
sektoreid ja gaase, et tugevdada 
süsinikuhinna signaali, mis on vajalik 
investeeringute stimuleerimiseks, ja 
pakkuda uusi vähendamisvõimalusi, mis 
omakorda toovad kaasa vähendamise 
madalamad kulud ja süsteemi suurema 
tõhususe.

(7) Kuigi esimesel kauplemisperioodil 
saadud kogemused annavad tunnistust 
ühenduse süsteemi võimalustest ja riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade 
väljatöötamine teiseks 
kauplemisperioodiks toob kaasa 
heitkoguste märkimisväärse vähendamise 
2012. aastaks, on süsteemi läbivaatamine 
andnud kinnitust sellest, et paremini 
ühtlustatud süsteem saastekvootidega 
kauplemiseks on hädavajalik, et paremini 
ära kasutada saastekvootidega kauplemise 
eeliseid, vältida siseturu moonutusi ning 
hõlbustada saastekvootidega kauplemise 
süsteemide sidumist.

Or. pl
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Selgitus

Kuna teadlased ei ole kliimamuutuste põhjusi veel lõplikult kindlaks teinud, ei ole süsteemi 
kohustusliku ulatuse laiendamine uutele sektoritele ja gaasidele õigustatud.

Muudatusettepanek 62
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Kasvavad puud, aga ka puit ja 
puidutooted on väga olulised 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
vahendid. Lisaks sellele aitab puit 
fossiilenergia asendajana võidelda 
kasvuhooneefekti vastu. Seega on metsad 
tõelised looduslikud süsinikdioksiidi 
neeldajad, kuid puude väljajuurimisel ja 
põletamisel vabaneb talletatud 
süsinikdioksiid  atmosfääri. Seetõttu on 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks vaja 
rakendada metsade kaitsemeetmed.

Or. fr

Selgitus

Ilmselt on 20%  ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside heitkogustest põhjustatud muutustest 
maakasutuses  (näiteks metsade hävitamine troopilistes piirkondades). Näiteks ulatub 
metsade hävitamisest tulenev aastane kasvuhoonegaaside heide 6 miljardi tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalendini. Ainuüksi Prantsusmaa puhul ulatub säilitatud süsinikdioksiidi 
kogus 15,6 miljoni tonnini ning seob 10% kasvuhoonegaaside heitkogustest. Asendamisega 
kaasneks hinnanguliselt 14 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Ilma metsade ja puiduta oleks 
Prantsusmaa süsinikdioksiidi heide 108 miljoni tonni, ehk teisisõnu 20% võrra  suurem.
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Muudatusettepanek 63
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Võttes arvesse ka metsade 
kasulikkust  globaalse soojenemise 
leevendajana, tuleks metsandussektori 
kasutamiseks ja arendamiseks  pakkuda 
stiimuleid, häirimata  metsade muid 
funktsioone. 

Or. fr

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 2007. aasta aruande kohaselt toob kliimamuutuste 
leevendamise mõttes  pikemas perspektiivis enim püsivat kasu jätkusuutliku metsamajanduse 
strateegia, mille eesmärk on metsadest  iga-aastast puidu-, kiu- või energiatoodangut 
hankides säilitada või suurendada süsinikdioksiidi koguvat metsavaru. Euroopa Parlamendi 
15. novembri 2007. aasta resolutsioonis paluti komisjonil  lisada heitkogustega kauplemise 
süsteemi teatavad metsandusega seotud tegevused.

Muudatusettepanek 64
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Direktiiv 2003/87/EÜ tuleks 
kooskõlastada Kyoto protokollis sätestatud 
tingimustega maakasutuse, maakasutuse 
muutuste ja metsandusega (LULUCF) 
seotud tegevuste kohta.

Or. fr

Selgitus

Kyoto protokollis on numbriliselt esitatud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
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eesmärgid lisas B loetletud tööstusriikide jaoks. Mitmes artiklis on käsitletud LULUCFiga 
(maakasutus, maakasutuse muutused ja metsandus) seotud  tegevusi, mis hõlmavad 
metsastamist, metsa uuendamist, metsade hävitamist, metsamajandust, põllu- ja karjamaa 
majandamist ja taimkatte taastamist.

Muudatusettepanek 65
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8b) ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem tuleks täielikult ühendada Kyoto 
protokolli „projektipõhiste 
mehhanismidega”, lisades LULUCFiga 
seotud tegevused direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldamisalasse.

Or. fr

Selgitus

27. oktoobri 2004. aasta direktiivi 2004/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, 
ei kohaldata metsanduse ja põllumajanduse suhtes, mis on direktiivi kohaldamisalast välja 
jäetud. 
Metsatööstus ja mitmed keskkonnaorganisatsioonid on arvamusel, et LULUCFiga seotud 
tegevused tuleks hõlmata ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Nad rõhutavad nende 
tegevuste märkimisväärset mõju kliimamuutustele: 20% ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest on põhjustatud metsade hävitamisest. LULUCFiga seotud tegevuste lisamine 
oleks ka võimalus säästva arengu edendamiseks mittetööstuslikes riikides.

Muudatusettepanek 66
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8c) (8 c) Komisjon peaks kaaluma, 
kuidas võiks lisada LULUCFiga seotud 
tegevused direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldamisalasse, võttes arvesse Bali 
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konverentsil tehtud ettepanekuid ja 
tehnilist progressi. Komisjon peaks 
hiljemalt 2008. aasta lõpuks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
sobiva õigusakti ettepaneku.

Or. fr

Selgitus

Mõned liikmesriigid kritiseerivad Euroopa Komisjoni, mis pole piisavalt põhjendanud oma 
otsust jätta LULUCFiga seotud tegevused ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
kohaldamisalast välja, ning tunnevad selle otsuse üle kahetsust. Seda võib järeldada Euroopa 
Ülemkogu 9. märtsi 2007. aasta kohtumise järeldustest ning Euroopa Parlamendi 15. 
novembri 2007. aasta resolutsioonist Bali kliimakonverentsi kohta, milles paluti komisjonil 
kaaluda LULUCFiga seotud tegevuste lisamist ELi heitkogustega kauplemise süsteemi. Nende 
tegevuste arvessevõtmine arengumaades avaks üsna olulise rahastamisallika, mis aitaks 
kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja taastada hävitatud metsad.

Muudatusettepanek 67
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ühenduse süsteemi tuleks laiendada 
muudele käitistele, mille heiteid on 
võimalik jälgida, nende kohta aruandeid 
esitada ja koguseid tõendada samaväärse 
täpsusega nagu praegu kohaldatavate seire, 
aruandlus- ja tõendamisnõuete puhul.

(9) Ühenduse süsteemi tuleks laiendada 
muudele käitistele, mille heiteid on 
mõistlike halduskuludega võimalik 
jälgida, nende kohta aruandeid esitada ja 
koguseid tõendada  samaväärse täpsusega 
nagu praegu kohaldatavate seire-, 
aruandlus- ja tõendamisnõuete puhul.

Or. en

Selgitus

Sõnastuses „tuleks laiendada” on põhjendus liiga üldine. Laiendada tuleks ainult juhul, kui 
halduskulud jäävad piiratuks.
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Muudatusettepanek 68
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Kuigi maanteetranspordi ja 
laevanduse kasvuhoonegaaside 
heitkogused suurenevad endiselt, tuleks 
teha põhjalikum kulusid ja tulusid hõlmav 
tervikanalüüs, et komisjon saaks 
otsustada, kas saastekvootidega 
kauplemine on kõige kohasem vahend 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks 
nendes sektorites. Lisaks peab komisjon 
otsustama, missugune heitkogustega 
kauplemise süsteem on eespool nimetatud 
sektorite jaoks kõige tõhusam: ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem või 
eraldi süsteem (mis võib, kuid ei tarvitse 
olla seotud ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga). Seetõttu ei hõlma käesolev 
ettepanek maanteetranspordi ja 
laevanduse heitkoguseid. 2010. aastal teeb 
komisjon ettepaneku, milles märgib, kas 
need sektorid tuleb ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi lisada või mitte.

Or. nl

Selgitus

Komisjon peab kindlaks tegema, kas laevanduse ja maanteetranspordi lisamine ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi oleks tõhus või tooks eraldi heitkogustega kauplemise 
süsteemi loomine suurimat kasu.

Muudatusettepanek 69
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lubada väikesed käitised süsteemist välja arvata on hea mõte, kuid soovitatud  piirväärtust –
10000 tonni süsinikdioksiidi aastas – võidakse kasutada lennunduse ja laevanduse 
eemalhoidmiseks ELi heitkogustega kauplemise süsteemist. Enamiku üksikute õhusõidukite 
heitkogused on väiksemad. Seetõttu on parim lahendus viidata paiksetele käitistele. 
Lennunduse puhul peetakse vastutavaks isikuks õhusõiduki käitajat, mitte õhusõidukit. 
Laevanduse puhul on väidetud, et laev peaks olema  vastutav isik, kuid laev tekitab 
tõenäoliselt vähem kui 10000 tonni süsinikdioksiidi aastas.

Muudatusettepanek 70
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 10 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 50 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
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ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

Or. en

Selgitus

Vähe saastavate käitiste (alla 50 000 tonni) osalemine ei ole kulutasuv seire ja 
saastekvootidega kauplemise süsteemi standarditele vastavuse aruandluskoormuse ning 
loataotlemise, kolmanda osapoole kontrolli ning oksjonil kauplemise ja osalemise 
halduskulude tõttu, mis ületavad rahalisse väärtusse ümber arvestatud keskkonnatulu. Kuna 
95% saastekvootidega kauplemise süsteemi sektorite heidetest on siiski hõlmatud,vabastab 
piirmäär 50 kilotonni umbes 75% käitistest saastekvootidega kauplemise süsteemiga seotud 
raskest koormusest (Euroopa Keskkonnaagentuuri aruanne 2007).

Muudatusettepanek 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 10 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 

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

meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

Or. en

Selgitus

Oluline on vähendada vähe saastavate käitiste halduskoormust. Kui kasvuhoonegaaside 
vähendamiseks on kasutusel samaväärsed meetmed, peaks vähe saastavatel käitiste puhul 
olema valik, kas osaleda või mitte osaleda heitkogustega kauplemise süsteemis. Vähe 
saastavad käitised moodustavad tähelepanuväärse osa heitkogustega kauplemise süsteemi 
kuuluvatest käitistest, kuigi need tekitavad vaid 2,5 % heitkogustest.

Muudatusettepanek 72
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

Or. fr

Selgitus

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Muudatusettepanek 73
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 25 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
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läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted. läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted. 
Käitiste puhul, mis on ühenduse 
süsteemist välja arvatud, tuleb  2013. 
aasta  1. jaanuarist eraldatavaid 
saastekvoote vähendada vastavas 
ulatuses.   

Or. en

Selgitus

Heitkoguste piirmäära 25000 tonnile tõstmine vabastab 6300 (mitte 4200) väikest käitist 
süsteemi halduskoormusest, kuid eemaldab vaid 2,4% koguheitest. Nõutav on siiski ka 
üldisele piirmäärale vastav vähendamine.

Muudatusettepanek 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Piirmäära  nihutamine 25 000 tonnile süsinikdioksiidile aastas vähendab osalejate koguarvu 
55% võrra, vähendades samal ajal hõlmatud heiteid vaid 2,4% võrra.

Muudatusettepanek 75
John Bowis, John Purvis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnang tunnistab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalemisest 
loobumise lubamine käitistel, mille heitkoguste süsinikdioksiidi ekvivalent on väiksem kui 
25000 tonni, on siiski kulutasuv. Väikesed heitkoguste tekitajad peaksid siiski kohustuma 
heiteid vähendama, kuid seda võib saavutada vähem koormavas ulatuses. 
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Muudatusettepanek 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Piirmäära nihutamine 25 000 tonnile süsinikdioksiidile aastas vähendab osalejate koguarvu 
55% võrra, vähendades samal ajal hõlmatud heiteid vaid 2,4% võrra.
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Muudatusettepanek 77
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks võrduma 
1,74%-ga kvootidest, mille liikmesriigid 
on eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
liikmesriikide saastekvootide eraldamise 

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Kogust tuleks vähendada 
lineaarse teguri võrra võrreldes kvootide 
keskmise iga-aastase üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele liikmesriikide 
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kavade kohta ajavahemikuks 2008–2012, 
selleks et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 20% võrra.

saastekvootide eraldamise kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012, selleks et 
ühenduse süsteem aitaks kulutasuvalt 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 40% võrra. 

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära 
hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid uued tulemused näitavad nüüd, et 
kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See tähendaks vähemalt 60%-list 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 100%-list vähendamist 
aastaks 2050. Et saavutada selline vähendamine prognoositaval ja kulutasuval viisil, peab 
heitkoguste vähendamise eesmärk 2020. aastaks olema ambitsioonikam. 

Muudatusettepanek 79
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Ühenduse süsteem peaks 
aitama kulutasuvalt täita ühenduse 
kohustust vähendada heitkoguseid 2020. 
aastaks vähemalt 30% võrra. Sellele 
vähendamisele vastava lineaarse teguri 
peaks komisjon esitama aastal 2010.

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Ühenduse saastekvootide üldkogust 
tuleks vähendada lineaarselt, arvutades 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt, 
millega tagatakse, et saastekvootidega 
kauplemise süsteemi abil vähendatakse 
heitkoguseid aja jooksul järk-järgult ja 
prognoositavalt. Saastekvootide iga-
aastane vähendamine peaks olema
kindlaks määratud seoses tõendatud 
heitkogustega ning vastama sellisele 
tasemele, et ühenduse süsteem aitaks 
kulutasuvalt täita ühenduse kohustust 
vähendada heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 30% võrra.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruande stsenaarium, mille 
kohaselt oleks tõenäosus säilitada temperatuuri tõus +2°C juures 50%, eeldab, et 
tööstusriigid vähendavad siseriiklikul tasandil  2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% 
võrreldes 1990. aastaga ning lisaks eeldab see senise tegevuse tähelepanuväärset 
ümberkorraldamist I lisas loetlemata riikide puhul. Pikemalt viivitades muutub vähendamine 
kallimaks ning sel põhjusel peaks EL seadma oma siseriiklike meetmete lähtekohaks 30%-lise 
vähendamise eesmärgi.

Muudatusettepanek 81
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Joonistel kujutatud majandusliku tõhususe põhimõtte alusel on kasvuhoonegaaside 
heitkoguste lineaarne vähendamine võimatu. Lineaarselt võib kujutada vaid üldist 
suundumust.

Muudatusettepanek 82

Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 21% võrra alla 2005. aasta 
taseme 2020 ; panus hõlmab muu hulgas 
mõju, mis tuleneb süsteemi ulatuse 
laiendamisest ajavahemikuks 2008–2012 
võrreldes ajavahemikuga 2005–2007, ning 
Bulgaaria ja Rumeenia riikliku 
saastekvootide eraldamise kava hindamisel 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutatud 
kauplemissektori 2005. aasta heitkoguste 
andmeid ning selle tulemusel eraldatakse 
2020. aastal maksimaalselt 1720 miljonit 

(12)  See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
40% võrra alla 1990. aasta taseme aastaks 
2020; seejuures võtavad ühenduse 
süsteemiga hõlmatud sektorid enda peale 
kaks kolmandikku heitkoguste 
vähendamiseks tehtavatest 
jõupingutustest ja jõupingutused on 
määratud kindlaks alates 2005. aastast 
tõendatud heitkoguseid arvesse võttes; 
panus hõlmab muu hulgas mõju, mis 
tuleneb süsteemi ulatuse laiendamisest 
ajavahemikuks 2008–2012 võrreldes 
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kvooti. Täpsed heitkogused arvutatakse 
välja pärast seda, kui liikmesriigid on 
eraldanud saastekvoodid vastavalt 
komisjoni otsustele saastekvootide 
eraldamise riiklike kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012, kuna mõnede 
käitiste kvootide heakskiitmine sõltus 
nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

ajavahemikuga 2005–2007, ning Bulgaaria 
ja Rumeenia riikliku saastekvootide 
eraldamise kava hindamisel ajavahemikuks 
2008–2012 kasutatud kauplemissektori 
2005. aasta heitkoguste andmeid. Täpsed 
heitkogused arvutatakse välja pärast seda, 
kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani seadsid teadlased üksmeelselt kliimamuutuste halvimaid mõjusid ära 
hoidva turvalise piiri 450 miljondikosa juurde, kuid uued tulemused näitavad nüüd, et 
kriitiline tase algab juba 350 miljondikosa juures. See tähendaks vähemalt 60%-list 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2030 ning 100%-list vähendamist 
aastaks 2050. Et saavutada selline vähendamine prognoositaval ja kulutasuval viisil, peab 
heitkoguste vähendamise eesmärk 2020. aastaks olema ambitsioonikam.

Muudatusettepanek 83
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

2008–2012 kasutatud kauplemissektori 
2005. aasta heitkoguste andmeid. Täpsed 
heitkogused arvutatakse välja pärast seda, 
kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 4. hindamisaruande stsenaarium, mille 
kohaselt oleks tõenäosus säilitada temperatuuri tõus +2°C juures 50%, eeldab, et 
tööstusriigid vähendavad siseriiklikul tasandil  2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% 
võrreldes 1990. aastaga ning lisaks eeldab see senise tegevuse tähelepanuväärset 
ümberkorraldamist I lisas loetlemata riikide puhul. Pikemalt viivitades muutub vähendamine 
kallimaks ning sel põhjusel peaks EL seadma oma siseriiklike meetmete lähtekohaks 30%-lise 
vähendamise eesmärgi.

Muudatusettepanek 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 

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

2020. aastaks 21 % võrra alla 2005. aasta 
taseme, mis on enam kui 30% väiksem  
1990. aasta tasemest; panus hõlmab muu 
hulgas mõju, mis tuleneb süsteemi ulatuse 
laiendamisest ajavahemikuks 2008–2012 
võrreldes ajavahemikuga 2005–2007, ning 
Bulgaaria ja Rumeenia riikliku 
saastekvootide eraldamise kava hindamisel 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutatud 
kauplemissektori 2005. aasta heitkoguste 
andmeid ning selle tulemusel eraldatakse 
2020. aastal maksimaalselt 1720 miljonit 
kvooti. Täpsed heitkogused arvutatakse 
välja pärast seda, kui liikmesriigid on 
eraldanud saastekvoodid vastavalt 
komisjoni otsustele saastekvootide 
eraldamise riiklike kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012, kuna mõnede 
käitiste kvootide heakskiitmine sõltus 
nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. en

Selgitus

Tavapärane vaatlusaasta on 1990.  Seetõttu peaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
poolt 2020. aastaks saavutatav süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise ligikaudne 
protsendimäär olema samuti näidatud võrreldes aastaga 1990. See on eriti oluline 
rahvusvaheliste läbirääkimiste seisukohalt, kus EL peab näitama, mida ta on alates 1990. 
aastast saavutanud. 30%-lise vähendamise  eesmärgi esitas Euroopa Komisjon Euroopa 
Parlamendi kuulamisel 15. mail 2008.
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Muudatusettepanek 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) ) See panus vastab heitkoguste 
vähendamisele ühenduse süsteemi raames 
2020. aastaks 21 % võrra alla 2005. aasta 
taseme, mis on ligikaudu 30% võrra 
väiksem 1990. aasta tasemest; panus 
hõlmab muu hulgas mõju, mis tuleneb 
süsteemi ulatuse laiendamisest 
ajavahemikuks 2008–2012 võrreldes 
ajavahemikuga 2005–2007, ning Bulgaaria 
ja Rumeenia riikliku saastekvootide 
eraldamise kava hindamisel ajavahemikuks 
2008–2012 kasutatud kauplemissektori 
2005. aasta heitkoguste andmeid ning selle 
tulemusel eraldatakse 2020. aastal 
maksimaalselt 1720 miljonit kvooti.  
Täpsed heitkogused arvutatakse välja 
pärast seda, kui liikmesriigid on eraldanud 
saastekvoodid vastavalt komisjoni otsustele 
saastekvootide eraldamise riiklike kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012, kuna 
mõnede käitiste kvootide heakskiitmine 
sõltus nende heitkoguste põhjendamisest ja 
tõendamisest. Kui kvoodid ajavahemikuks 
2008–2012 on eraldatud, avaldab komisjon 
ühenduse üldkoguse. Ühenduse üldkogust 
tuleks kohandada, võttes arvesse käitisi, 
mis kuuluvad ühenduse süsteemi 
ajavahemikul 2008–2012 või alates 2013. 
aastast.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 86
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vajalik pole vaid suurendamine. Käitiste ELi heitkogustega kauplemise süsteemist 
väljaarvamise puhul on oluline vähendada saastekvootide koguhulka, et vältida piirmäära 
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lõdvendamist  ülejäänud käitiste suhtes.

Muudatusettepanek 87
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel 
põhinevat tasuta saastekvootide 
eraldamist peetakse majanduslikult kõige 
tõhusamaks süsteemiks, mille abil saab 
kehtestada stiimulid vähem 
süsinikdioksiidi tekitavate tehnoloogiate 
kasutuseks ja heitkoguste vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks. Samuti peaks see 
kaotama juhusliku kasumi võimaluse ning 
looma uutele osalejatele ja keskmisest 
kiirema majanduskasvuga riikidele 
olemasolevate käitistega võrdsed 
võimalused.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide müümine enampakkumise teel ei ole parim lahendus kehtestamaks kulutasuv 
ja tõhus heitkogustega kauplemise süsteem, mis tõepoolest aitab kaasa heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamisele minimaalsete kulutustega. Võrdlusalustel ja tegelikul 
tootmisel põhinev saastekvootide eraldamine on parem süsteem, kus saavutatakse 
ökoloogiline tõhusus minimaalsete kulutustega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring 
IFIECile. 
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Muudatusettepanek 88
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Arvestades, et heitkoguste vähendamine 
tagatakse süsteemis olevate saastekvootide 
kogumahu abil, on kulud majandusele, 
kus kvoote tasuta eraldatakse, võrdsed 
heitkoguste vähendamise kuludega, 
samas kui kulud majandusele, kus kvoote 
müüakse enampakkumiste teel, on 
võrdsed nii heitkoguste vähendamise kui
ka allesjäänud heitkoguste kuluga. Kuigi 
enampakkumised ja tasuta saastekvootide 
eraldamine on heitkoguste vähendamisel 
sama tõhusad, on kvootide 
enampakkumiste kogukulu suurem ja 
seetõttu vähem tõhus kui tasuta kvootide 
eraldamine. Saastekvootide müümine
enampakkumise teel on heitkoguste 
vähendamisel elektrienergia sektoris siiski 
tõhusam, sest süsinikdioksiidivaba 
energia tootmisel, mis direktiivi 
reguleerimisalasse ei kuulu, on 
põletuskäitistega võrreldes
märkimisväärne kulueelis. Tasuta 
saastekvootide eraldamine peaks seepärast
olema tööstusele kvootide eraldamise 
peamiseks meetodiks, kuna kõnealune 
meetod on sama tõhus ja vähem kulukas 
ning seega majanduslikult tõhusaim. 
Enampakkumised peaksid elektrienergia 
tootmisel olema siiski peamiseks 
saastekvootide eraldamise meetodiks, 
kuna on selles sektoris tõhusamad. 
Elektrienergia sektori puhul peaksid 
enampakkumised kaotama juhusliku 
kasumi võimaluse ning looma uutele 
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osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi heitkoguste vähendamise tõhusus sõltub üksnes 
saastekvootide arvust süsteemis. See, kuidas kõnealuseid kvoote lõpuks eraldatakse – kas 
enampakkumise või võrdlusaluste põhjal – ei mõjuta saastekvootide kogumahtu ega seega ka 
süsteemi mõju keskkonnale. Nende kahe jaotussüsteemi põhierinevus seisneb siiski 
tööstusharu kogukuludes. Tasuta kvootide eraldamise puhul võrdub kulu majandusele 
heitkoguste vähendamise kuluga. Enampakkumise puhul on majanduse kuluks heitkoguste 
vähendamise pluss järelejäävate heitkoguste kulu.

Muudatusettepanek 89
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks enamiku ühenduse 
süsteemiga hõlmatud sektorite puhul.
Samuti peaks see kaotama juhusliku 
kasumi võimaluse ning looma uutele 
osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused. Kuni ei ole 
saavutatud rahvusvahelist kokkulepet, mis 
ühtlustaks tingimused ühenduse 
süsteemiga hõlmatud sektoritele, peaks 
komisjon hindama sektoreid, mis 
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puutuvad kokku enampakkumiste 
tulemusel tekkinud ebaproportsionaalselt 
ebasoodsa olukorraga ning nad võib
süsteemist vabastada.

Or. en

Selgitus

Mõned sektorid puutuvad kokku enampakkumiste tulemusel tekkinud ebaproportsionaalselt 
ebasoodsa olukorraga (nt energiamahukad sektorid). Nende sektorite puhul tuleks teha erand.

Muudatusettepanek 90
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kõik liikmesriigid peavad tegema 
märkimisväärseid investeeringuid, et 
vähendada oma majanduse süsinikuheite 
määra 2020. aastaks, ning nendes 
liikmesriikides, kus sissetulek inimese 
kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese 
konkurentsi moonutuste kaotamine ja 
suurim võimalik majanduslik tõhusus ELi 
m a j a n d u s e  muutmisel vähem 
süsihappegaasiheiteid tekitavaks 
majanduseks, ei ole kohane käsitleda 
üksikute liikmesriikide majandussektoreid 
ühenduse süsteemi raames erinevalt.
Seepärast on vaja töötada välja muud 
mehhanismid nende liikmesriikide 
toetamiseks, kus sissetulek inimese kohta 
on suhteliselt madalam ja majanduskasv 
kiirem. 90 % oksjonil müüdavast kvootide 
üldkogusest tuleks jaotada liikmesriikide 
vahel vastavalt nende 2005. aasta 

(14) On vaja välja töötada muud 
mehhanismid nende liikmesriikide 
toetamiseks, kus sissetulek inimese kohta 
on suhteliselt madalam ja majanduskasv 
kiirem. 70% oksjonil müüdavast kvootide 
üldkogusest tuleks jaotada liikmesriikide 
vahel vastavalt nende 2005. aasta 
heitkoguste suhtelisele osatähtsusele 
ühenduse süsteemis. 30% kõnealusest 
kogusest tuleks jaotada kõnealuste 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ning seda 
tuleks kasutada heitkoguste vähendamiseks 
ja kliimamuutuste mõjudega 
kohanemiseks. Kõnealuse 30% jaotamisel 
tuleks arvesse võtta liikmesriikide 2005. 
aasta sissetulekut inimese kohta ja 
majanduskasvu prognoosi ning eraldatav 
kogus peaks olema suurem liikmesriikide 
puhul, kus sissetulek inimese kohta on 
madal ja prognoositav majanduskasv kiire. 
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
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heitkoguste suhtelisele osatähtsusele 
ühenduse süsteemis. 10 % kõnealusest 
kogusest tuleks jaotada kõnealuste 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ning seda 
tuleks kasutada heitkoguste vähendamiseks 
ja kliimamuutuste mõjudega 
kohanemiseks. Kõnealuse 10 % jaotamisel 
tuleks arvesse võtta liikmesriikide 2005. 
aasta sissetulekut inimese kohta ja 
majanduskasvu prognoosi ning eraldatav 
kogus peaks olema suurem liikmesriikide 
puhul, kus sissetulek inimese kohta on 
madal ja prognoositav majanduskasv kiire. 
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst. 

välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst. 

Or. pl

Selgitus

Võrreldes rikkamate ELi liikmesriikidega vajavad riigid, kus sissetulek inimese kohta on 
madalam, palju rohkem toetust  kui need 10% täiendavaid saastekvoote, mis kõnealuste 
riikide vahel jaotatakse. Parim viis kõnealuste riikide toetamiseks oleks lubada neil areneda 
nii, nagu seda tegid rikkamad riigid, kui piirangud heitekogustele puudusid. 

Muudatusettepanek 91
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kohta on endiselt tunduvalt madalam 
ühenduse keskmisest ja kus majandus on 
rikkamatele liikmesriikidele alles järele 
jõudmas, tuleb teha olulisi jõupingutusi 
energiatõhususe parandamiseks. Kuna 
eesmärgiks on ühendusesisese konkurentsi 
moonutuste kaotamine ja suurim võimalik 
majanduslik tõhusus ELi majanduse 
muutmisel vähem süsihappegaasiheiteid 
tekitavaks majanduseks, ei ole kohane 
käsitleda üksikute liikmesriikide 
majandussektoreid ühenduse süsteemi 
raames erinevalt. Seepärast on vaja töötada 
välja muud mehhanismid nende 
liikmesriikide toetamiseks, kus sissetulek 
inimese kohta on suhteliselt madalam ja 
majanduskasv kiirem. 90 % oksjonil 
müüdavast kvootide üldkogusest tuleks 
jaotada liikmesriikide vahel vastavalt 
nende heitkoguste suhtelisele osatähtsusele 
aastatel 2005 − 2007. 10 % kõnealusest 
kogusest tuleks jaotada kõnealuste 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ning seda 
tuleks kasutada heitkoguste vähendamiseks 
ja kliimamuutuste mõjudega 
kohanemiseks. Kõnealuse 10 % jaotamisel 
tuleks arvesse võtta liikmesriikide 2005. 
aasta sissetulekut inimese kohta ja 
majanduskasvu prognoosi ning eraldatav 
kogus peaks olema suurem liikmesriikide 
puhul, kus sissetulek inimese kohta on 
madal ja prognoositav majanduskasv kiire. 
Liikmesriigid, kus keskmine sissetulek 
inimese kohta on üle 20 % kõrgem 
ühenduse keskmisest, peaksid loovutama 
kvoote kõnealuse jaotamise eesmärgil, 
välja arvatud juhul, kui dokumendis 
SEK(2008) 85 hinnatud kogu paketi 
otsesed kulud ületavad 0,7 % SKPst.

Or. fi

Selgitus

Selle asemel, et kasutada ühe aasta andmeid, peaks saastekvootide jaotamist arvutama 
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vähemalt kahe aasta keskmiste väärtuste põhjal. Samuti võivad heitkogused aastast aastasse 
loomulikel põhjustel erineda: seetõttu tuleks võrdluspunktina kasutada pigem ajavahemikku 
kui aastat. Lisaks oleks Euroopa Komisjon oma ettepaneku kohaselt nõus võrdlusesse 
kaasama 2006. aasta heitkoguste andmed, niipea kui nad kättesaadavaks tehakse. Oluline on 
silmas pidada, et mitmeid aastaid hõlmav arvutus ei muuda ühenduse saastekvoote tervikuna.

Muudatusettepanek 92
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Käesolev direktiiv ei tohiks ühtegi 
liikmesriiki takistada säilitamast või 
kehtestamast teist täiendavat ja 
paralleelset poliitikat või meetmeid, mis 
käsitlevad ühenduse süsteemiga hõlmatud 
sektorite kogumõju.

Or. en

Selgitus

Arvestades ebakindlust seoses kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise tõhusaimate 
vahenditega, on mõistlik lubada liikmesriikidel ühenduse süsteemi täiendada, et Euroopa Liit 
kui tervik õpiks lähenemisviisidest, mis osutuvad parimateks tavadeks.

Muudatusettepanek 93
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 

(15) Et minimeerida ühenduse süsteemi 
üldist majanduslikku mõju, on oluline 
suunata 80% saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulust tagasi 
ELi liikmesriikide majandusse. 
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et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; 
arendada välja taastuvenergiaallikaid, et 
saavutada ELi eesmärk jõuda 2020. 
aastaks taastuvenergia 20 % 
osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 
2020. aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Liikmesriikidel peaks võimaldama 
kasutada enampakkumistelt saadud tulu 
tarbijatele kõrgemate hindade ning 
ettevõtetele suurema kulu (nt turgu 
moonutavate maksude vähendamise teel) 
hüvitamiseks. Samuti võiks lahendada 
sotsiaalprobleeme. Kliimamuutustega 
võitlemiseks ja nende vältimatute 
mõjudega kohanemiseks tehtavaid 
jõupingutusi silmas pidades on asjakohane 
kasutada 20 % saastekvootide oksjonitelt 
saadud tulust metsade hävitamise 
ärahoidmise meetmeteks ning selleks, et
stimuleerida metsastamist ja 
taasmetsastamist, kohaneda 
kliimamuutuste mõjudega ELi piirkonnas,
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades. See 
protsendimäär on oluliselt madalam kui 
ametiasutuste eeldatav netotulu oksjonitest, 
arvestades võimalikku madalamat tulu 
ettevõtte tulumaksu laekumisest. Lisaks 
sellele tuleks saastekvootide oksjonitelt
saadavat tulu kasutada ühenduse süsteemi 
juhtimise halduskulude katteks. Tuleks ette 
näha sätted oksjonitelt saadud tulu 
kõnealustel eesmärkidel kasutamise 
jälgimiseks. Selline teatamine ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikes 3 sätestatud kohustusest teatada 
teatavatest riiklikest meetmetest. 
Käesoleva direktiiviga ei piirata 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt 
rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste 
tulemuste kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Tulude sihtotstarbeline kasutamine suurendab kliimaalaste eesmärkide saavutamise 
sotsiaalhoolekandega seotud kulu, kuna liikmesriikide võime korvata tarbijatele tegelike 
süsinikuhindade suurenemist tulumaksude või madalamate ettevõtte tulumaksudega, on 
piiratud. Seetõttu peaks sihtotstarbeliselt kasutama vaid 20% saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulust, mistõttu peetakse kõige tähtsamaks metsade hävitamise 

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 52/87 AM\732961ET.doc

ET

vähendamist ning muid kliimamuutustega kohanemise meetmeid.

Muudatusettepanek 94
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada 100 % saastekvootide 
oksjonitelt saadud tulust selleks, et: 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitest saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks.  
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sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Oluline on, et EL suudaks rohkem investeerida energiaga seotud ja süsinikdioksiidi 
heitkoguseid vähendavasse tehnoloogiasse, mis on hädavajalik, et valmistuda jõupingutusteks 
vähendada heitkoguseid aastaks 2050. Kui kogu tulu kasutataks ühenduse tasandil, 
võimaldaks see korraldada Euroopa Liidu uurimistööd nii, et see oleks võrreldav näiteks 
Ameerika Ühendriikide ja Jaapani uurimistööga.

Muudatusettepanek 95
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 

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

ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Vähemalt 50 % 
saastekvootide enampakkumistelt saadud 
tulust peaks kasutama vajalike 
kliimamuutustega võitlemisele suunatud 
tegevuse toetamiseks arengumaades. 
Lisaks sellele tuleks saastekvootide 
oksjonitelt saadavat tulu kasutada ühenduse 
süsteemi juhtimise halduskulude katteks. 
Tuleks ette näha sätted oksjonitelt saadud 
tulu kõnealustel eesmärkidel kasutamise 
jälgimiseks. Selline teatamine ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikes 3 sätestatud kohustusest teatada 
teatavatest riiklikest meetmetest.
Käesoleva direktiiviga ei piirata 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt 
rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste 
tulemuste kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonitelt saadud tulust
selleks, et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
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taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi1; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist. 

taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi2; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitelt saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Uuendustegevuse 
soodustamiseks peavad liikmesriigid 
maksma osalevatele ettevõtetele tagasi 
vähemalt 50% saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulust, et 
ettevõtted saaks investeerida puhtasse 
t e h n o l o o g i a s s e ,  sealhulgas 
kasvuhoonegaaside kogumise ja 
geoloogilise säilitamise tehnoloogiasse.  
Tuleks ette näha sätted oksjonitulude 
kõnealustel eesmärkidel kasutamise 
jälgimiseks. Selline teatamine ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikes 3 sätestatud kohustusest teatada 
teatavatest riiklikest meetmetest.
Käesoleva direktiiviga ei piirata 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt 
rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste 
tulemuste kohaldamist.

Or. nl

Selgitus

Vähemalt pool saastekvootide enampakkumiselt saadud tulust tuleb tagasi maksta osalevatele 
ettevõtetele tingimusel, et see raha investeeritakse puhtasse tehnoloogiasse või 
                                               
1 KOM(2006) 583 (lõplik), 6. oktoober 2006.
2 KOM(2006) 583 (lõplik), 6. oktoober 2006.
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süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamisega seotud tehnoloogiatesse.  

Muudatusettepanek 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada oksjonitelt saadud
tulu selleks, et: vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 
kohaneda kliimamuutuste mõjudega; 
rahastada heitkoguste vähendamise ja
mõjudega kohanemise alast uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks taastuvenergia 
20 % osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 2020. 
aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitelt saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitelt saadud tulu kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
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sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kogu saastekvootide enampakkumistelt saadud tulu tuleks kasutada kliimamuutustega 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 98
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 

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

võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitelt saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitelt saadud tulu kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Probleemi tõsidust ja kiireloomulisust silmas pidades peaks kogu saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulu eraldama meetemetele, mis on välja töötatud
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, taastuvenergiaallikate arendamiseks, 
metsade hävitamisega võitlemiseks ning selleks, et aidata arengumaadel kliimamuutuste 
mõjudega kohaneda ja madalama sissetulekuga leibkondadel energia kasutuse tõhusust 
parandada.

Muudatusettepanek 99
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada ajavahemikul 2013-
2020 vähemalt 50% saastekvootide 
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et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

oksjonitelt saadud tulust selleks, et: 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitelt saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitelt saadud tulu kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist. Saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulu 
kasutamine metsade hävitamise 
ärahoidmise ja teiste säästlike 
metsandusprojektide ja -tegevuse 
toetamiseks peab täiendama kehtivaid
turupõhiseid vahendeid, näiteks 
võimaldades käitiste käitajatel kasutada 
metsandusega seotud süsinikuühikuid 
ühenduse süsteemis.

Or. en
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Selgitus

Selleks, et edendada algatusi kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks, tuleb protsendimäära 
tõsta 20-lt 50-le. Lisaks on turupõhised vahendid, näiteks metsandusega seotud 
süsinikuühikud, tõhusaimad vahendid arengumaadele vajalike stiimulite ja investeeringute 
tagamiseks, et piirata metsade hävitamist ning tegeleda säästvate metsastamise ja 
taasmetsastamise projektide ja tegevusega.

Muudatusettepanek 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada 50% saastekvootide 
oksjonitelt saadud tulust ühenduse 
tasandil selleks, et: vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 
kohaneda kliimamuutuste mõjudega; 
rahastada heitkoguste vähendamise ja 
mõjudega kohanemise alast uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks taastuvenergia 
20 % osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 2020. 
aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
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tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Oluline on, et EL suudaks rohkem investeerida energiaga seotud ja süsinikdioksiidi 
heitkoguseid vähendavasse tehnoloogiasse, mis on hädavajalik, et valmistuda jõupingutusteks 
vähendada heitkoguseid aastaks 2050.  Kui 50% tulust kasutataks ühenduse tasandil, 
võimaldaks see korraldada Euroopa Liidu uurimistööd nii, et see oleks võrreldav näiteks 
Ameerika Ühendriikide ja Jaapani uurimistööga.

Muudatusettepanek 101
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 50%
saastekvootide oksjonitelt saadud tulust
selleks, et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
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koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitelt saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitelt saadud tulu kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonitest saadud tulust
selleks, et: kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada uurimis- ja 
arendustegevust; arendada välja 
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vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi20; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

taastuvenergiaallikaid, et saavutada ELi 
eesmärk jõuda 2020. aastaks taastuvenergia 
20 % osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 2020. 
aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi20; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks arengumaades 
ning lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

20 KOM(2006) 583 (lõplik), 6. oktoober 
2006.

20 KOM(2006) 583 (lõplik), 6. oktoober 
2006.

Or. pl

Selgitus

Oleks mõistlikum kasutada saastekvootide enampakkumistelt saadud tulu pigem 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks, kui võidelda kliimamuutuste oletuslike põhjustega, 
mida pole veel teaduslikult täielikult tõestatud. Kliimamuutuste põhjusi ei ole veel laialdaselt 
uuritud ning nad on tõenäoliselt tsüklilise iseloomuga. 
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Muudatusettepanek 103
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 % 
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi1; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitest saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks.
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada 20 % saastekvootide 
oksjonitelt saadud tulust selleks, et: 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi¹; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitelt saadavat 
tulu kasutada eelkõige heitkoguste 
vähendamiseks tehtavate investeeringute 
rahastamiseks ja edendamiseks ning 
ühenduse süsteemi juhtimise halduskulude 
katteks. Tuleks ette näha sätted oksjonitelt 
saadud tulu kõnealustel eesmärkidel 
kasutamise jälgimiseks. Selline teatamine 
ei vabasta liikmesriike asutamislepingu 

                                               
1 KOM(2006) 583 (lõplik), 6. oktoober 2006.
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direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

artikli 88 lõikes 3 sätestatud kohustusest 
teatada teatavatest riiklikest meetmetest.
Käesoleva direktiiviga ei piirata 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt 
rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste 
tulemuste kohaldamist.

Or. hu

Muudatusettepanek 104
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Sobiva tasakaalu tagamiseks ELis 
võetavate kliimamuutuste vastu võitlemise 
ja nende mõjudega kohanemise meetmete 
ning kolmandate riikide võetavate 
meetmete vahel, tuleks 50% 
saastekvootide enampakkumistelt saadud 
tulust investeerida ELis ja ülejäänu 
arengumaades, et võtta arvesse
kolmandate riikide suuremat ohustatust 
kliimamuutuste poolt, piiratumaid 
vahendeid kliimamuutustele 
reageerimiseks ning tööstusriikide 
ajaloolist vastutust kõnealuse probleemi 
eest.

Or. en

Selgitus

Arengumaad kannatavad kliimamuutuste mõju tagajärjel tõenäoliselt ebaproportsionaalselt 
rohkem, hoolimata sellest, et nende osa on ajalooliselt selle probleemi tekitamises olnud 
väike. Tihti puuduvad neil vahendid leevendamismeetmete rahastamiseks. Kõnealustel 
põhjustel on soovitav enampakkumistelt saadud tulu jagada arengumaade ja Euroopa Liidu 
siseste projektide vahel.
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Muudatusettepanek 105
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Kolmandates riikides õiglase ja 
kulutõhusa projektide jaotuse ja kõiki 15. 
põhjenduses nimetatud meetmeid 
puudutava parima tava levitamise 
edendamiseks tuleks luua mehhanismid, 
et tagada tõhus teabevahetus erinevate 
liikmesriikide projektide kohta.

Or. en

Selgitus

On oluline, et artikli 10 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmiseks ette nähtud liikmesriikide 
projekte koordineeritaks hästi, et tagada vahendite suunamine kõige hädavajalikumatesse ja 
tõhusamatesse projektidesse ning vältida projektide kattumist.

Muudatusettepanek 106
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades ülemaailmse metsade 
hävitamise ulatust ja tempot, on 
hädavajalik lubada käitiste käitajatel 
kasutada ärahoitud metsahävitamisest 
ning arengumaades toimunud 
metsastamise ja taasmetsastamise 
projektidest ja tegevustest saadud ühikuid 
ning tagada, et ühenduse süsteemis 
saastekvootide enampakkumistelt saadud 
tulu kasutatakse suutlikkuse 
suurendamise toetamiseks arengumaades, 
et tagada sealsete metsandusprojektide ja 
meetmete usaldusväärsus rahvusvahelistel 
süsinikuturgudel. Lisaks peaks EL 
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töötama selle nimel, et rajada 
rahvusvaheliselt tunnustatud turupõhine 
süsteem metsade hävitamise 
vähendamiseks ning metsastamise ja 
taasmetsastamise suurendamiseks. 
Liikmesriigid peaksid andma saadud tulu 
nn vabatahtliku koalitsiooni alusel 
suutlikkuse tõstmiseks Euroopa Liidu või 
rahvusvahelisse fondi.

Or. en

Selgitus

Turupõhised vahendid on tõhusaimad meetmed arengumaadele vajalike stiimulite ja 
investeeringute tagamiseks, et piirata metsade hävitamist ja tegeleda säästvate metsastamise 
ja taasmetsastamise projektide ja tegevusega. Saastekvootide enampakkumiste tulust saadud 
vahendeid peaks kasutama suutlikkuse tõstmiseks, mis loob aluse usaldusväärsele 
turupõhisele metsade hävitamise ärahoidmisele ning metsastamise ja taasmetsastamise 
projektidele ja -meetmetele arengumaades.

Muudatusettepanek 107
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades ülemaailmse metsade 
hävitamise ulatust ja tempot, on 
hädavajalik kasutada ühenduse süsteemis 
kvootide enampakkumistelt saadud tulu 
metsade hävitamise vähendamiseks ning 
säästva metsastamise ja taasmetsastamise 
suurendamiseks. Lisaks peaks EL 
töötama selle nimel, et rajada 
rahvusvaheliselt tunnustatud turupõhine 
süsteem metsade hävitamise 
vähendamiseks ning metsastamise ja 
taasmetsastamise suurendamiseks. 
Liikmesriigid peaksid andma saadud tulu 
Euroopa Liidu või rahvusvahelisse fondi, 
kust tehtaks rahvusvahelisi väljamakseid 
kõnealusteks ja muudeks otstarveteks.
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Or. en

Muudatusettepanek 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Energia on inimese põhivajadus, 
ometi ei suuda üha enam ELi elanikke 
maksta energiaarveid ning kannatavad 
järjest rohkem nn energiapuudust. Kõige 
rohkem mõjutab see vähemkindlustatud 
tarbijaid, sealhulgas vanureid, puudega 
inimesi ja madala sissetulekuga leibkondi. 
Seetõttu peaksid liikmesriigid välja 
töötama riiklikud tegevuskavad, et 
võidelda energiapuudusega ja tagada 
vähekindlustatud klientidele vajalik 
energiaga varustamine. Osa 
enampakkumistelt saadud tulust tuleks 
kulutada energiapuuduse leevendamise 
meetmetele.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide enampakkumistelt saadud tulu peaks kasutama energiapuudusega 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 109
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades, et kuna saastekvootide 
enampakkumistelt saadud tulust, mis on 
ette nähtud metsade hävitamise 
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ärahoidmiseks, metsastamiseks ja 
taasmetsastamiseks, üksi ei piisa 
ülemaailmse metsade hävitamise 
peatamiseks, võib vaja minna täiendavaid 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Vajadus olla realistlik ja mitte väita, et ülalnimetatud probleemid lahendatakse 20% 
saastekvootide enampakkumistelt saadud tulude abil.

Muudatusettepanek 110
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Saastekvootidega kauplemine on 
vahend, mille abil saavutatakse 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise 
eesmärgid minimaalsete kulutustega. 
Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel 
põhineva tasuta saastekvootide eraldamise 
abil seatakse vajalikud stiimulid tõhususe 
parandamiseks. Seeläbi saab ühenduse 
süsteemi kulu osalevate käitiste ja 
kaudselt ka tarbijate jaoks piirata 
summadega, mis on vajalikud 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks vastavalt seatud 
eesmärgile. Vastavalt piirmäärale ikka 
veel lubatud süsinikdioksiidi heitkogused 
ei tekita ühenduse jaoks kulutusi. See 
juhtub vaid siis, kui nad hõlmatakse 
tulevase rangema heitkoguste 
vähendamise eesmärgiga. Selline piirang 
ei ohusta mitte mingil juhul 
kliimamuutusega seotud poliitika 
eesmärke. Süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamise võib
tagada võrdlusaluste nõuetekohase 
kehtestamisega. Võimalus kohandada 
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võrdlusaluseid järgnevatel aastatel 
allapoole annab kindluse tõepoolest 
saavutada heitkoguste vähendamise 
üldine eesmärk. Seepärast peaks 
võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel 
põhinev tasuta kvootide eraldamine olema 
alates 2013. aastast reegliks kõikides 
sektorites ja kogu perioodi vältel.

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemine enampakkumisel ei ole parim lahendus kehtestamaks kulutasuv 
ja tõhus heitkogustega kauplemise süsteem, mis tõepoolest aitab kaasa heitkoguste 
vähendamise eesmärgi saavutamisele minimaalsete kulutustega. Võrdlusalustel ja tegelikul 
tootmisel põhinev tasuta saastekvootide eraldamine on parem süsteem, kus saavutatakse 
ökoloogiline tõhusus minimaalsete kulutustega, nagu tõendab praegune ECOFYSi uuring 
IFIECile.

Muudatusettepanek 111
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata. Elektritootjatele 
tuleks eraldada tasuta kvoote direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise käigus toodetud soojuse või 
jahutuse eest, kui soojust või jahutust 
tarnitakse nende sektorite käitistele, mille 
puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht. 
Saastekvootide eraldamine sooja- ja 
jahutuse tootjatele peaks olema võrdne 
saastekvootide eraldamisega soojust või 
jahutust kasutavatele sektoritele.
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Or. en

Selgitus

Kõikide soojust või jahutust tootvate käitiste võrdne kohtlemine. Süsinikdioksiidi kogumist ja 
säilitamist tuleb ajutiselt stimuleerida, seega ei peaks seda tasuta saastekvootide eraldamisest 
kõrvale jätma.

Muudatusettepanek 112
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
kõikides sektorites koos saastekvootide 
impordi nõudega alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades muu hulgas
kõnealuste sektorite võimalust 
süsinikdioksiidi suurenenud maksumus 
edasi suunata, juhul kui kõikehõlmav
tulevane rahvusvaheline kokkulepe viibib.

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind tuleks toote maksumusse täielikult sisse arvestada, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Tasuta saastekvootide eraldamine moonutab 
turumehhanismi toimimist, samas kui enampakkumiste abil võiks oluliselt vähendada 
bürokraatiat ja tõhusalt premeerida kõige edukamaid. Süsinikdioksiidi leket ja ebaausat 
konkurentsi Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kõikehõlmava 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida saastekvootide 
impordi nõudega.
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Muudatusettepanek 113
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema alates 
2013. aastast reegliks ning süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta saastekvoote, kuna kõnealuse 
stiimuli puhul ei nõuta säilitatavate heidete 
osas kvootide tagastamist.

Or. en

Selgitus

Saastekvootidega kauplemine enampakkumisel peaks saama viivitamatult üldreegliks. See on 
nõutav, et ettevõtjatel oleks sobivad stiimulid nende tegevusest tingitud keskkonnaalaste 
kulude piiramiseks. Kui teistele sektoritele tasuta saastekvoote ei eraldata, ei ole vaja suure 
tõhususega koostootmiseks kehtestada erikorda, mis looks ebavõrdsed võimalused võrreldes 
kaugkütte või omatoodetud energiaga.

Muudatusettepanek 114
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 

Adlib Express Watermark



AM\732961ET.doc 73/87 PE409.565v01-00

ET

võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse 
soojuse eest eraldatakse tasuta kvoote.

võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
eest ei tohiks anda tasuta kvoote, kuna 
kõnealuse stiimuli puhul ei nõuta 
säilitatavate heidete osas kvootide 
tagastamist.

Or. en

Selgitus

Soojatootmist ei tohi käsitleda möödaminnes samade sätete raames, mis käsitlevad 
elektritootmist. See viib vasturääkivuste ja konkurentsimoonutusteni.

Muudatusettepanek 115
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Soojaturg on konkurentsivõimeline ja selle suurim osa, mille moodustavad individuaalsed 
fossiilkütustega köetavad põletid, ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud. 
Kaugkütterajatistel ei ole seetõttu võimalik kulusid klientidele edasi suunata, kuigi nad on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise seisukohast kõige tõhusam valik.
Et vältida heitkoguste suurenemist soojaturu mittekauplevas osas, tuleb käitisi käsitleda 
samamoodi nagu süsinikdioksiidi lekke ohuga turgudel olevat tööstust.

Muudatusettepanek 116
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata. Kui 
elektritootjad toodavad soojust või 
jahutust direktiivis 2004/8/EÜ määratletud 
suure tõhususega koostootmise käigus, 
eraldatakse neile kõrgemast 
süsinikdioksiidi heitega seotud kulust 
tingitud konkurentsimoonutuste 
vältimiseks tasuta kvoote sellise 
koostootmise käigus toodetud soojuse või 
jahutuse eest.

Or. pl
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Selgitus

Soojatootjatele ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga sätestatud nõuded peavad ühtima 
soojatootmise nõuetega, mida ELi heitkogustega kauplemise süsteem ei hõlma. Üle 20 MW 
võimsusega koospõletamise käitistes toodetud soojus peab konkureerima soojusega, mida
toodetakse alla 20MW võimsusega käitistes, mis ei ole ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud. Konkurentsimoonutuste vältimiseks peaks kõrge tõhususega 
koostootmise käigus toodetud soojusele kehtima samad tingimused, kui teiste energiaallikate 
(millele eraldatakse tasuta kvoote või mida väljaspool ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
muul moel toetatakse) poolt toodetud soojusele. Konkurentsimoonutuste vältimiseks peaks 
kõrge tõhususega koostootmise käitiste toodetud soojuse eest kvoote eraldama tasuta.

Muudatusettepanek 117
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning 
fossiilkütuste heitkogustel põhineva
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
eest ei tohiks anda tasuta kvoote, kuna 
kõnealuse stiimuli puhul ei nõuta 
säilitatavate heidete osas kvootide 
tagastamist. Meetmeid, millega nähakse 
ette CO2 suhtes neutraalsete kütuste 
heitkoguste kogumise ja säilitamise 
raames ühikute omandamise üksikasjad,
tuleb rakendada ühtlustatud viisil.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse 
eest eraldatakse tasuta kvoote.

Or. en
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Selgitus

Biomassi või -jäätmetega koospõletamine söeelektrijaamades on majanduslikult tõhus 
võimalus suurendada taastuvenergia osa Euroopa Liidus. Oluline on tagada koospõletamise 
ning süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise atraktiivsus. Seetõttu soovitatakse 
investeeringute tagamiseks süsinikdioksiidi kogumisse ja säilitamisse anda ühikuid CO2 
suhtes neutraalse ning tegelikult atmosfäärist kasvuhoonegaaside heitkoguseid eemaldava
kütuse kasvuhoonegaaside heitkoguste säilitamise eest.

Muudatusettepanek 118
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi vähendamise
suurenenud maksumus edasi suunata. Kui 
elektritootjad toodavad soojust või 
jahutust direktiivis 2004/8/EÜ määratletud 
suure tõhususega koostootmise käigus, 
tuleks elektritootjatele eraldada tasuta 
kvoote kõnealuse soojuse või jahutuse
eest, et vältida süsihappegaasi 
vähendamise suurenenud maksumusest 
tulenevaid konkurentsimoonutusi.

Or. en

Selgitus

Täpsustamise huvides.
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Muudatusettepanek 119
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 120
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 78/87 AM\732961ET.doc

ET

Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse 
eest eraldatakse tasuta kvoote.

tagastamist. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks eraldatakse tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse 
eest eraldatakse tasuta kvoote.

Or. pl

Selgitus

Soojatootmise eest tuleks anda tasuta sertifikaate kõigile suure tõhususega koostootmise 
käitisi kasutatavatele energiatootjatele, mitte üksnes elektritootjatele artikli 1 tähenduses.

Muudatusettepanek 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata. Tasuta kvoote ei 
tohiks anda käitistele CO2 kogumise eest, 
selle transpordi eest torujuhtmete kaudu 
või selle säilitamise eest 
säilitamiskohtades, kui CO2 on tekkinud 
selle tegevuse tulemusel, kuna 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
stiimuli puhul ei ole säilitatavate heidete 
osas, mis muidu välja paisataks, vaja
kvoote tagastada. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks võib elektritootjatele eraldada 
tasuta kvoote direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud suure tõhususega koostootmise 
käigus toodetud soojuse eest, juhul kui 
muude sektorite käitiste poolt toodetud 
samasuguse soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote.
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Or. en

Selgitus

Täpsustus, et kasvuhoonegaaside heidete kogumise, transpordi ja säilitamisega seotud 
tegevuse tagajärjel tekkiva heite eest tasuta saastekvoote ei eraldata, kuid et säilitatud 
süsinikdioksiidi arvestatakse seirel ja see ei anna alust vastava saastekvootide hulga 
tagastamiseks. Neid täpsustusi on vaja heidete kogumise ja säilitamise stimuleerimiseks.

Muudatusettepanek 122
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Soojaturg on konkurentsivõimeline ja selle suurim osa, mille moodustavad individuaalsed 
fossiilkütustega köetavad põletid, ei ole heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud. Et 
vältida heitkoguste suurenemist soojaturu mittekauplevas osas, tuleb käitisi käsitleda 
samamoodi, nagu süsinikdioksiidi lekke ohuga turgudel olevat tööstust.
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Muudatusettepanek 123
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
eest ei tohiks anda tasuta kvoote − välja 
arvatud vähemalt 12 näidistehase puhul − 
kuna kõnealuse stiimuli puhul ei nõuta 
säilitatavate heidete osas kvootide 
tagastamist. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks võib elektritootjatele eraldada 
tasuta kvoote direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud suure tõhususega koostootmise 
käigus toodetud soojuse eest, juhul kui 
muude sektorite käitiste poolt toodetud 
samasuguse soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote.

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt pakutud stiimulitest ei piisa, et tagada vähemalt 12. näidistehase 
kiire ehitamine.

Muudatusettepanek 124
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema
energiasektoris alates 2013. aastast 

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

reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
eest ei tohiks anda tasuta kvoote − välja 
arvatud vähemalt 12 näidistehase puhul − 
kuna kõnealuse stiimuli puhul ei nõuta 
säilitatavate heidete osas kvootide 
tagastamist. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks võib elektritootjatele eraldada 
tasuta kvoote direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud suure tõhususega koostootmise 
käigus toodetud soojuse eest, juhul kui 
muude sektorite käitiste poolt toodetud 
samasuguse soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote.

Or. de

Selgitus

Oluline on kontrollida kõiki süsinikdioksiidi kogumiseks ettenähtud tehnoloogilisi lähenemisi 
ning süsinikdioksiidi säilitusviise. Seetõttu on vaja vähemalt 12 näidistehast.

Muudatusettepanek 125
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

käigus toodetud soojuse eest, juhul kui 
muude sektorite käitiste poolt toodetud 
samasuguse soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote. Kui mistahes elektritootmine 
toimub suure tõhususega koostootmise 
käigus käitises, mis ei ole elektritootjad, 
peaks kõnealuse elektri tarnimisega 
seotud soojuse eest saadavate tasuta 
saastekvootide arvutamise üksikasjalik 
metoodika täielikult arvesse võtma kõiki 
suure tõhususega koostootmisega seotud 
CO2-heidete vähendamisi.

Or. en

Selgitus

Võrdlusanalüüsi reeglitega tuleks tagada, et arvestatakse koostootmisega seotud 
süsinikdioksiidi täielikku kasu ja et suure tõhususega koostootmist ei asendata madala 
tõhususega kateldega koostootmisega.

Muudatusettepanek 126
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise eest ei tohiks anda tasuta 
kvoote, kuna kõnealuse stiimuli puhul ei 
nõuta säilitatavate heidete osas kvootide 
tagastamist. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks võib elektritootjatele eraldada 
tasuta kvoote direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud suure tõhususega koostootmise 
käigus toodetud soojuse eest, juhul kui 
muude sektorite käitiste poolt toodetud 
samasuguse soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote.
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Or. pl

Selgitus

Kui saastekvootide enampakkumine laieneb kogu energiasektorile, tõuseb järsult 
fossiilkütusest toodetud elektri hind. Riikides, mille energiasektorid põhinevad fossiilkütustel 
(nt Poola), ei pruugi üldsus ja majandus kõnealuse hinnatõusu mõjuga toime tulla. 

Muudatusettepanek 127
Caroline Lucas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Peamine pikaajaline stiimul 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
säilitamiseks ning uute taastuvenergia 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks on see, et 
energia tootmisel eraldunud 
süsinikdioksiidi püsivalt säilitatud või ära 
hoitud heidete eest ei tule saastekvoote 
loovutada. Lisaks tuleks esimeste 
kaubanduslike käitiste käivitamise 
kiirendamiseks kasutada 
enampakkumistelt saadud tulu ja 
eraldada uute osalejate reservist kvoote, et 
rahastada garanteeritud preemiat 
säilitatud või ära hoitud süsinikdioksiidi 
heidete tonnide eest esimestele niisugusele 
käitistele ELis või mis tahes kolmandas 
riigis, mis on ratifitseerinud tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutuse alase 
kokkuleppe, tingimusel et on sõlmitud 
kokkulepe tehnoloogia 
intellektuaalomandi õiguste jagamise 
kohta.

Or. en

Selgitus

Tuginedes raportööri tehtud 4. muudatusettepanekule, hõlmatakse kaubanduslikult testimata 
taastuvenergia tehnoloogiad täiendavatesse rahastamise mehhanismidesse. 2020. aasta 
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lõpuks hoitaks 180 GW uue tuuleenergia võimsusega ära süsinikoksiidi heidete hulk, mis 
vastab 70%-le kavandatud 21%-st heitkogustega kauplemise süsteemi heitkoguste 
vähendamise eesmärgist. Uute laiaulatuslike uuenduste toetamine taastuvenergia valdkonnas 
on reaalne võimalus käivitada tehnoloogiad, mille abil antakse märkimisväärne panus nii ELi 
kui ka ülemaailmsete eesmärkide saavutamisse. (Raportööri 4. muudatusettepanekule tehtud 
muudatused on alla joonitud).

Muudatusettepanek 128
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tähtsaim pikaajaline stiimul 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
säilitamiseks on saastekvootide piiratud 
kogus, sel viisil säilitatakse 
süsinikdioksiid jäädavalt. Lisaks tuleks 
enampakkumistelt saadud tulu kasutada 
12 näidistehase arendamiseks. Uutele 
ühenduse süsteemiga liitujatele peaks 
eraldama reservist täiendavaid 
saastekvoote. Kõnealused näidistehased 
tuleks valida Euroopa Komisjoni ELi 
tasemel korraldatud pakkumismenetluse 
teel. Kolmandad riigid, mis ratifitseerivad 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe, peaksid samuti 
omama juurdepääsu ELi 
toetusmehhanismile. 

Or. pl

Selgitus

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
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UE.

Muudatusettepanek 129
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Olenemata sellest, kas soojust 
toodetakse koos elektriga või mitte, peaks 
tööstuslikuks kasutamiseks, 
kaugküttesüsteemides kasutamiseks või 
teistele tarbijatele tarnitav soojus saama 
saastekvoote tasuta, samas ulatuses kui 
tööstussektoritele eraldatavad 
saastekvoodid. Olenemata sellest, kas 
soojust toodetakse koos elektriga või 
mitte, tuleks kaugküttesüsteemides 
kasutamiseks tarnitud soojusele, mis 
vastab vastavalt keskkonnakaitse riigiabi 
suunistega võrdsetele tingimustele, 
eraldada kõik kvoodid tasuta, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega, mis ei ole ühenduse 
süsteemiga hõlmatud.

Or. en

Selgitus

Soojatootmist ei tohi käsitleda möödaminnes samade sätete raames, mis käsitlevad 
elektritootmist. See viib vasturääkivuste ja konkurentsimoonutusteni.

Muudatusettepanek 130
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Peamine pikaajaline stiimul 
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süsinikoksiidi kogumiseks ja säilitamiseks 
on see, et püsivalt säilitatud 
süsinikdioksiidi eest ei tule kvoote 
loovutada. Lisaks tuleks näidistehaste 
käivitamise kiirendamiseks kasutada 
enampakkumistelt saadud tulu ja anda 
uute osalejate reservist täiendavaid 
saastekvoote esimesele 12-le niisugusele 
käitisele ELis, mis kvalifitseeruvad 
Euroopa Komisjoni korraldatud kogu 
Euroopa Liitu hõlmavas pakkumises. Mis 
tahes kolmandal riigil, mis on 
ratifitseerinud tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe, 
peaks olema ligipääs ELi 
toetusmehhanismile.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemil põhineva toetuskavaga võib tagada rahalise toetuse, 
mida kõnealune kujunemisjärgus tehnoloogia vajab. Rahaline toetus on ajaliselt, mahult ja 
projektide koguarvu poolest piiratud. Samuti tuleb täpsustada, et raha peaks eraldama 
pakkumismenetluse teel ja rahastamist tuleks kohaldada nii, et see hõlmaks kõiki kolme 
süsinikdioksiidi sidumise ja ladustamise tehnoloogiat. Selleks, et tagada poliitiline ja üldsuse 
toetus, ei tohiks kolmandaid isikuid ja/või kolmandaid riike automaatselt 12 näidistehase 
hulka arvata, rahastades neid pigem ELi täiendavatest vahenditest.

Muudatusettepanek 131
Christian Ehler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Vähemalt 12 süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise tehnoloogiaga 
varustatud näidistehasele tuleks eraldada 
eeldatavast tootmismahust 125% ulatuses 
tasuta sertifikaate. Sertifikaadid tuleks 
eraldada kaks aastat enne kavandatud 
tootmise alustamist ning mitte varem kui 
alates 2013. aastast.
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Or. de

Selgitus

Varane tasuta sertifikaatide eraldamine stimuleerib varaseid investeeringuid.
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