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Muudatusettepanek 132
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui kõikide kvootide müümine oksjonil vähendaks oluliselt bürokraatiat ja 
soosiks kõige tõhusamalt neid, kelle tulemused on parimad. Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus 
konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kliimamuutusi käsitleva 
üldise rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida saastekvootide impordi nõudega.
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Muudatusettepanek 133
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Äriühingud ei peaks saama seitsmeaastast üleminekuperioodi enne, kui nad peavad kandma 
oma süsinikdioksiidi heitega seotud keskkonnakulud.

Muudatusettepanek 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul
moodustavad 2013. aastal eraldatavad
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul antakse
tasuta kvoote, kuivõrd see on võimalik, 
valdkondlike võrdlusaluste põhjal.
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aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. en

Selgitus

Tootmissektor on avatud rahvusvahelisele konkurentsile. Oksjonid ohustavad seda 
tööstusharu ja majandust ega aita seejuures kaasa direktiivi keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele. Piirmääraks on kehtestatud 21 % ja see saavutatakse oksjonitega/oksjoniteta 
kvootide koguse vähendamise teel. Tootmissektor peaks seepärast saama tasuta kvoote 
võrdlusaluste põhjal, kuni jõustub rahvusvaheline kokkulepe, millega nähakse ette võrdsed 
tingimused konkurentidele kogu maailmas. 

Muudatusettepanek 135
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Kõigi muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul müüakse alates
2013. aastast kõik saastekvoodid oksjonil, 
tingimusel et on sõlmitud rahvusvaheline 
kokkulepe.
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Or. en

Selgitus

Kõikide sektorite kõikide saastekvootide müümine oksjonil alates 2013. aastast on kõige 
tõhusam ja eelistatavam süsteem. Kui sõlmitakse rahvusvaheline kokkulepe, ei ole enam 
süsinikdioksiidi lekke ohtu.

Muudatusettepanek 136
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei eraldata. 
Seni kui ei ole sõlmitud rahvusvahelist 
kokkulepet, mis võrdsustab ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames sektorite suhtes kehtivad 
tingimused, peaks komisjon tegema 
kindlaks sektorid, mis satuvad oksjonite 
tagajärjel ebaproportsionaalselt 
halvemasse olukorda, ja need sektorid 
võib süsteemist välja arvata.

Or. en

Selgitus

Mõned sektorid (nt energiamahukad sektorid )satuvad oksjonite tõttu ebaproportsionaalselt 
halvemasse olukorda. Nendele sektoritele võiks teha erandi.
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Muudatusettepanek 137
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisel tuleks näha ette erinev 
süsteem nendele sektoritele, mille puhul 
on reaalne süsinikdioksiidi lekke oht. 
Selle ohuga võitlemiseks peaksid 
kõnealused ohustatud sektorid saama 
tasuta kvoote kuni 80 % ulatuses nende 
keskmisest heitkogusest aastatel 2005–
2007.

Or. en

Selgitus

Kui rahvusvahelist kokkulepet ei sõlmita, on karta süsinikdioksiidi leket. Raske on saada 
tõendeid selle ohu tõsiduse kohta, kuid ettevaatusabinõuna tahame võimaldada ohustatud 
sektoritele tasuta kvoote (võrdlusaluste põhjal). Kliimamuutusi käsitleva üldise 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral on saastekvootide müümisest oksjonil tulenev 
süsinikdioksiidi lekke oht väike. Seetõttu tuleks pärast kokkuleppe sõlmimist kasutada 
kvootide eraldamise meetodina kõikide kvootide müümist oksjonil.

Muudatusettepanek 138
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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energia seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, 
ning peaksid tagama, et järjest suurem 
osa saastekvoote müüakse oksjonil. 
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine. 
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja 
soojuse turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul. 
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, 
tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui kõikide kvootide müümine oksjonil vähendaks oluliselt bürokraatiat ja 
soosiks kõige tõhusamalt neid, kelle tulemused on parimad. Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus 
konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kliimamuutusi käsitleva 
üldise rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida välisriigi saastekvootide impordi 
nõudega.
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Muudatusettepanek 139
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks 
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, 
ning peaksid tagama, et järjest suurem 
osa saastekvoote müüakse oksjonil. 
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine. 
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja 
soojuse turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul. 
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, 
tuleks müüa oksjonil.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleneb põhjenduste 16 ja 17 kohta esitatud muudatusettepanekutest.
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Muudatusettepanek 140
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Ohustatud sektorites käitistele tasuta 
kvootide eraldamine peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en
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Selgitus

Võrdlusaluste kasutamine on asjakohane ainult ohustatud sektorite puhul, sest ainult nende 
käitised saavad tasuta kvoote, nagu on kirjeldatud sama autori muudatusettepanekus 
põhjenduse 17 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 141
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, potentsiaali, sealhulgas 
tehnoloogilist potentsiaali, heitkoguseid 
vähendada, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Vaatamata elektrikaarahjude kui 
alternatiivse tootmisprotsessi 
kättesaadavusele tuleks ühtlustatud 
eeskirjades arvesse võtta ka heitkoguseid, 
mis on seotud põlevate heitgaaside 
kasutamisega, kui selliste heitgaaside 
teket ei ole võimalik vältida terase 
tootmisel integreeritud maagipõhise 
tootmisprotsessi teel, eriti kõrgahju 
tootmisprotsessi teel, ning nendes tuleks 
ette näha kvootide tasuta eraldamine 
tootmisprotsessile, mille käigus nimetatud 
gaasid tekivad. Sellised eeskirjad ei tohiks 
olla ajendiks, et heitkoguseid suurendada, 
ning peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega
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tuleks samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse ning jahutuse
turul. Lisaks tuleks eeskirjadega ära hoida 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
üheainsa ettevõtja käitatavates käitistes 
toimuva tööstustegevuse ja allhanke 
korras käitatavates käitistes toimuva 
tootmise vahel. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tugineb raportööri muudatusettepanekule 5, aga selmet jätta heitgaase 
puudutav otsus komisjoni teha, tagatakse nendele gaasidele tasuta kvootide eraldamine, et 
pakkuda õigeid stiimuleid nende säästvaks kasutamiseks. Peale selle lisatakse muudatusega 
oluline aspekt võrdlusalustel põhinevale lähenemisviisile, tagades, et tehnoloogilist 
potentsiaali heitkoguseid vähendada võetakse arvesse.

Muudatusettepanek 142
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
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seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Ühtlustatud eeskirjades võib arvesse võtta 
ka heitkoguseid, mis on seotud põlevate 
heitgaaside kasutamisega, kui selliste 
heitgaaside teket ei ole tööstuslikus 
tootmisprotsessis võimalik vältida; sellega 
seoses võib eeskirjades ette näha tasuta 
kvootide eraldamise nende käitiste 
käitajatele, kus neid heitgaase 
põletatakse, või nende käitiste käitajatele, 
kust need heitgaasid pärinevad. Sellised 
eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse ning jahutuse
turul. Lisaks tuleks eeskirjadega ära hoida 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
üheainsa ettevõtja käitatavates käitistes 
toimuva tööstustegevuse ja allhanke 
korras käitatavates käitistes toimuva 
tootmise vahel. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Or. en



PE409.584v01-00 14/98 AM\733252ET.doc

ET

Muudatusettepanek 143
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Vaatamata elektrikaarahjude kui 
alternatiivse tootmisprotsessi 
kättesaadavusele võib ühtlustatud 
eeskirjades arvesse võtta ka heitkoguseid, 
mis on seotud kõrgahjudes ja 
koksiahjudes tekkivate põlevate 
heitgaaside kasutamisega, kui selliste 
heitgaaside teket ei ole võimalik vältida 
terase tootmisel koksiahjudes ja 
kõrgahjuprotsessi teel; sellega seoses võib 
eeskirjades ette näha tasuta kvootide 
eraldamise kõrgahjudele ja koksiahjudele, 
kust need gaasid pärinevad. Sellised 
eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
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vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Koksigaasid on koksimisprotsessist tingitud kõrvalsaadus, mida ei saa vältida. Tegemist on 
protsessi käigus tekkiva heitega, millele tuleks eraldada tasuta saastekvoote.

Muudatusettepanek 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks 
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.

(18) Kuni puudub rahvusvaheline 
kokkulepe, millega sätestatakse 
asjaomaste sektorite võrdne kohtlemine, 
peaks käitistele tasuta kvootide eraldamine 
toimuma ühenduse ühtlustatud eeskirjade 
alusel (valdkondlikud „võrdlusalused”), et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul. Kõnealused eeskirjad 
peaksid põhinema kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamatel 
tehnikatel ja tehnoloogiatel ning võtma 
arvesse potentsiaali, sealhulgas 
tehnoloogilist potentsiaali, heitkoguseid 
vähendada, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi ja 
taastuvenergiaallikate kasutamist. Sellised 
eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid toodanguühiku kohta
suurendada. Eraldatavad kvoodid tuleb
kindlaks määrata enne kauplemisperioodi, 
et tagada turu nõuetekohane toimimine.
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära 
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Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja soojuse 
turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil. Üksikute sektorite 
võrdlusaluste kehtestamise põhimõtteid 
kindlaks määrates peaks komisjon 
konsulteerima asjaomaste sektorite 
esindajatega.

Or. en

Selgitus

Muudatusega toetatakse „ühtlustatud võrdlusaluste” sissetoomist raportööri poolt. 
Lähenemisviisi kindlustamiseks lisatakse selgitused:

- võrdlusalused peavad põhinema kõige tõhusamatel tehnoloogiatel (nn eesrindlikud 
tehnoloogiad);

- tehnoloogiline potentsiaal on oluline kriteerium, nagu on praegu ette nähtud kehtiva 
direktiivi III lisa punktis 3 (nt protsessiga seotud heitkoguste arvessevõtmine);

- süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ei ole võrdlusaluste kavandamisega seotud;

- tuleks vältida heitkoguste suurenemist toodanguühiku kohta, võimaldades samal ajal 
kasvu;

- asjaomaste sektorite esindajatega tuleks konsulteerida.



AM\733252ET.doc 17/98 PE409.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 145
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel,
muu hulgas sektori võrdlusaluste 
kehtestamise teel, et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealustes eeskirjades peaks olema 
selgelt sätestatud protsess, millega 
kehtestatakse sektori võrdlusalused, võttes 
asjakohaselt arvesse kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada. Eraldatavad 
kvoodid tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada ka
uute osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. Üksikute 
sektorite võrdlusaluste kehtestamise 
põhimõtteid kindlaks määrates peaks 
komisjon konsulteerima asjaomaste 
sektorite esindajatega.

Or. en
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Selgitus

Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtted tuleb kokku leppida asjaomaste sektoritega ning need 
peavad kajastama praeguseid heitkoguseid ja tehnilisi võimalusi heitkoguste vähendamiseks 
kõnealuses sektoris. Parima võimaliku tehnika võrdlusdokumentides kirjeldatud tehnoloogiad 
võivad olla selles protsessis asjakohaseks võrdluselemendiks.

Muudatusettepanek 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. Lisaks 
hoitakse eeskirjadega ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused üheainsa 
ettevõtja käitatavates käitistes toimuva 
tööstustegevuse ja allhanke korras 
käitatavates käitistes toimuva tootmise 
vahel. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
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puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul, välja 
arvatud vältimatutest heitgaasidest ja 
muudest jääkidest toodetud elekter ning 
elekter, mis on toodetud seoses tööstusliku 
soojuse tarbimisega käitiste käitajate oma 
tarbeks. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esimene osa sarnaneb raportööri muudatusettepanekuga 5: 
tööstusgaaside tootmine allhanke korras võiks olla energiatõhusam. Seepärast ei tohiks olla 
konkurentsi moonutust. Heitgaaside kasutamisest tulenev süsinikdioksiid on lahutamatult 
seotud neid gaase tootvate käitistega. Oksjonid koormaksid kõnealuseid käitisi liigselt ja ei 
soodustaks heitgaaside säästvat kasutamist. Tööstusprotsessidega seoses toodetav elekter ja 
soojus ning jääkidest toodetav elekter on nende tööstusprotsesside puhul 
keskkonnasõbralikeks energiavarustuse lahendusteks.

Muudatusettepanek 147
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Ilma et see piiraks üksikute 
tööstussektorite erikriteeriumide 
kohaldamist, tuleks kõnealuste eeskirjade 
puhul arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
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kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas 
tehnoloogilist potentsiaali, heitkoguseid 
vähendada. Sellised eeskirjad peaksid 
olema ajendiks, et heitkoguseid tegelikult 
vähendada. Eraldatavad kvoodid tuleb
kindlaks määrata võrdlusaluste põhjal, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine.
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja soojuse 
turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks
samamoodi kohaldada uute osalejate 
suhtes, kes teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil. Üksikute sektorite 
võrdlusaluste kehtestamise põhimõtteid 
kindlaks määrates konsulteerib komisjon 
asjaomaste sektorite esindajatega.

Or. pl

Selgitus

Muudatusega rõhutatakse võrdlusaluste kasutamist ja selliste küsimuste tähtsust nagu 
võrdlusaluste kindlaksmääramise viisi ühtlustamine koos võimalusega võtta arvesse 
konkreetse sektori iseloomulikke omadusi, selged stiimulid tulemuste parandamiseks ja 
konsulteerimine asjaomaste sektorite esindajatega.  Alternatiivseid tootmisprotsesse saab 
võrdlusalusena kasutada ainult siis, kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele 
kehtiva direktiivi III lisas säilitatakse, et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu.



AM\733252ET.doc 21/98 PE409.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Ilma et see piiraks üksikute 
tööstussektorite erikriteeriumide 
kohaldamist, tuleks kõnealuste eeskirjade 
puhul arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning potentsiaali, sealhulgas 
tehnoloogilist potentsiaali, heitkoguseid 
vähendada. Sellised eeskirjad peaksid 
olema ajendiks, et heitkoguseid tegelikult 
vähendada. Eraldatavad kvoodid tuleb
kindlaks määrata võrdlusaluste põhjal, et 
tagada turu nõuetekohane toimimine.
Eeskirjadega tuleb samuti hoida ära
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
tööstuskäitistele tarnitava elektri ja soojuse 
turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks
samamoodi kohaldada uute osalejate 
suhtes, kes teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil. Üksikute sektorite 
võrdlusaluste kehtestamise põhimõtteid 
kindlaks määrates konsulteerib komisjon 
asjaomaste sidusrühmadega.

Or. pl
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Selgitus

Muudatusega rõhutatakse võrdlusaluste kasutamist ja selliste küsimuste tähtsust nagu 
võrdlusaluste kehtestamise viisi ühtlustamine koos võimalusega võtta arvesse konkreetse 
sektori puhul iseloomulikke omadusi, selged stiimulid tulemuste parandamiseks ja 
konsulteerimine asjaomaste sidusrühmadega.  Alternatiivseid tootmisprotsesse saab 
võrdlusalusena kasutada ainult siis, kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele 
kehtiva direktiivi III lisas säilitatakse, et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu.

Muudatusettepanek 149
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist,
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Soojatootmise puhul peaks ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem tagama 
kõikide soojatootjate võrdse kohtlemise 
ning võtma arvesse nende levikut ja 
sõltuvust ilmastikutingimustest. Arvestada 
tuleks ka seda, et keskkonna kaitsmise 
huvides võidakse tootmine viia üle 
süsteemiga hõlmamata käitistest 
muudesse käitistesse ja et 
konkurentsimoonutuste vältimiseks tuleb 
takistada tootmise üleviimist süsteemiga 
hõlmamata käitistesse. Sellised eeskirjad 
ei tohiks olla ajendiks, et heitkoguseid 
suurendada, ning peaksid tagama, et järjest 
suurem osa saastekvoote müüakse oksjonil. 
Eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
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puhul. Uutele osalejatele ettenähtud
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. pl

Selgitus

Kaugküttesüsteeme soojusenergiaga varustavate suurte soojatootjate jaoks on vajadus kanda 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kulud, sealhulgas kvootide ostmise kulud, mida nad 
peavad arvestama oma klientidelt soojusenergia eest küsitavas hinnas, tõsine 
konkurentsimoonutus. Nii tekib tõsine oht, et tootmine viiakse üle väiksematesse käitistesse, 
mis ei ole üldjuhul nii tõhusad ja mida ei kontrollita, mis tähendab süsinikdioksiidi lekke ohtu 
ja lõppkokkuvõttes heitkoguste tegelikku suurenemist.

Muudatusettepanek 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid, puhtaid 
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kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

energiakandjaid nagu vesinik ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri, soojuse ja tööstusgaaside
turul. Kõnealuseid eeskirju tuleks 
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Vesinikku töötatakse praegu poliitiliste otsuste langetajate poolt valitud puhta 
energiakandjana välja statsionaarseks (hajutatud elektritootmine) ja mittestatsionaarseks 
kasutamiseks üle kogu ELi. Selle kasutamist õigustavad veenvad keskkonnaalased põhjused, 
mille järgi on selle süsinikdioksiidi heitega seotud olelustsükkel võrreldav muude kütustega 
ning isegi parem.

Muudatusettepanek 151
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
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(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, sealhulgas soojuse ja 
elektri koostootmist, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmise arendamine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Selle ja ka 
muude siin mainitud tehnoloogiate puhul tuleks saastekvootide eraldamise eeskirjades 
tagada, et heitkogustega kauplemisega liigutakse selliste tehnoloogiate väljaarendamise 
suunas, millel on suurem potentsiaal vähendada süsinikdioksiidi heidet, nagu soojuse ja 
elektri koostootmine. Muudatusega ühtlustatakse ettepanekus esitatud soojuse ja elektri 
koostootmist käsitlevad sätted.
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Muudatusettepanek 152
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse ning 
tööstusgaaside turul. Kõnealuseid eeskirju 
tuleks kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
uute osalejate toodetava elektri puhul.
Uutele osalejatele ettenähtud kvoodid, mis 
on 2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.  

Or. fr

Selgitus

Hõlmata tuleks kõik varustusteenused.
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Muudatusettepanek 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse tootmisprotsesside käigus 
tekkinud jääkgaasidest. Uutele osalejatele 
ettenähtud kvoodid, mis on 2020. aastaks 
kasutamata jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. pl
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Selgitus

Tootmisprotsesside käigus tekkivad jääkgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende 
tekkimist. Selleks et tagada nende tõhus ärakasutamine, peab olema lubatud kasutada neid 
võimalikult paindlikult. Tootmisprotsesside käigus tekkivate jääkgaaside kasutamine 
elektrienergia tootmiseks aitab säästa ressursse ja vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid. 
Nendes erilistes tingimustes toodetud elektrit ei tuleks müüa enampakkumisel.

Muudatusettepanek 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning
kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil.
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Ilma et see piiraks valdkondlike 
kriteeriumide kohaldamist, tuleks
kõnealuste eeskirjade puhul arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, 
asendajaid, üldiselt kasutatavaid
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, taastuvenergiaallikaid ning
potentsiaali, sealhulgas tehnoloogilist 
potentsiaali, heitkoguseid vähendada.
Sellised eeskirjad peaksid olema ajendiks, 
et konkreetseid heitkoguseid vähendada.
Võrdlusalustel põhinevad eraldatavad 
kvoodid tuleb kindlaks määrata, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks samamoodi
kohaldada uute osalejate suhtes, kes 
teostavad samu tegevusi nagu 
olemasolevad käitised, millele eraldatakse 
üleminekuperioodil tasuta kvoote.
Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
siseturul ei tohiks tasuta kvoote eraldada 
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kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

uute osalejate toodetava elektri puhul, välja 
arvatud tööstuslike tootmisprotsesside 
käigus tekkinud heitgaasidest toodetav 
elekter. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Heitgaasid, mis tekivad tootmisprotsesside tulemusena, tuleb kasutada ära kohe pärast nende 
tekkimist. Nende tõhusa taaskasutamise tagamiseks tuleb kõnealuste gaaside kasutamisel 
võimaldada maksimaalset paindlikkust. Tootmisprotsesside käigus tekkinud heitgaaside 
kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside säilitamisele ja süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisele. Nendes erilistes tingimustes toodetud elektrit ei tuleks müüa 
oksjonil.

Muudatusettepanek 155
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Nende puhul tuleks arvesse võtta ka 
tõhususe järkjärgulist paranemist 
süsinikdioksiidi heitkoguste osas aja 
jooksul toimuva tehnoloogilise arengu 
tulemusel. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
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tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

saastekvoote müüakse oksjonil. 
Eraldatavad kvoodid tuleb kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. el

Selgitus

Tehnoloogia muutub ja täiustub aja jooksul, mistõttu tuleks võrdlusnäitajate puhul seda 
arengut arvesse võtta.

Muudatusettepanek 156
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 

(18) Kuni puudub rahvusvaheline 
kokkulepe, millega sätestatakse 
asjaomaste sektorite võrdne kohtlemine, 
peaks käitistele tasuta kvootide eraldamine 
toimuma ühenduse ühtlustatud eeskirjade 
alusel („võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
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Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. de

Selgitus

Muudatusega selgitatakse, et sõna „üleminekuperioodil“ viitab sellele, et puudub 
rahvusvaheline kokkulepe, millega luuakse võrdsed konkurentsitingimused (süsinikdioksiidi 
lekke vältimiseks).

Muudatusettepanek 157
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul. 
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
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võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

võtta taasmetsastamise taset ning
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid (parim 
võimalik tehnoloogia), asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. pl

Selgitus

Parim ja kõige loomulikum vahend kliimamuutustega võitlemiseks on taasmetsastamine ja 
rohumaade rajamine süsinikdioksiidi sidumiseks. Parima võimaliku tehnoloogia kasutamine 
on kasvuhoonegaaside vähendamise võti.

Muudatusettepanek 158
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine (18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
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üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel
(„võrdlusalused”), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, sealhulgas soojuse ja 
elektri koostootmist, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, taastuvenergiaallikaid ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleb kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmise arendamine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Selle ja ka 
muude siin mainitud tehnoloogiate puhul tuleks saastekvootide eraldamise eeskirjades 
tagada, et heitkogustega kauplemisega liigutakse selliste tehnoloogiate väljaarendamise 
suunas, millel on suurem potentsiaal vähendada süsinikdioksiidi heidet, nagu soojuse ja 
elektri koostootmine.
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Muudatusettepanek 159
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning 
leiab julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest.
Juhul kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

(19) Juhul kui teised arenenud riigid ja 
muud peamised kasvuhoonegaaside 
tekitajad ei osale kõnealuses 
rahvusvahelises kokkuleppes, võib see 
põhjustada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. 
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Or. pl

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke nime all tuntud nähtus, mis on tegelikult ainult turu terve vastus 
eeskirjadele, mis ei sobi kokku ühenduse majandusliku olukorraga, ilmneb kindlasti ja 
süvendab majanduslikke probleeme seoses liikmesriikide majanduse kiiresti kasvava finants-
ja halduskoormaga. Kuid saastekvootide tsentraalne ümberjagamine valitud sektorite 
toetamiseks on sobimatu ja turumajanduslikust vaatepunktist kahjulik mehhanism.

Muudatusettepanek 160
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks võtab ühendus sektorite või
alasektorite puhul, mis vastavad 
asjakohastele tingimustele, samuti üle 
tasuta kvootide eraldamise põhimõtte 
ühenduse tasandil ühtlustatud 



PE409.584v01-00 36/98 AM\733252ET.doc

ET

meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks
kvootide üldkogust.

õigusnormide põhjal.

Or. de

Selgitus

Ka siin on parimale võimalikule tehnoloogiale tuginev võrdlusalustel põhinev lähenemisviis 
tõhusaim ja odavaim lahendus.

Muudatusettepanek 161
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
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olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. Juhul kui ei ole veel sõlmitud 
kliimamuutusi käsitlevat rahvusvahelist 
kokkulepet, mis näeb riikides, kes 
kujutavad endast kriitilist tootmismassi 
sektoris, mis on hõlmatud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga ja 
kus kvoote tasuta ei eraldata, ette 
kasvuhoonegaaside heidete kohustusliku 
vähendamise sarnaselt ELiga, on vaja 
tagada, et väljaspool ühendust tekkivad 
kasvuhoonegaaside heited ei kahjustaks 
süsinikdioksiidi lekke näol ühenduse 
tegevust. Sellekohased sätted tuleks vastu 
võtta ja neid kohaldada selliste kaupade 
impordi suhtes, mis muidu kahjustaksid 
kõnealust tegevust. Need sätted peaksid 
olema neutraalse toimega. Et olla valmis 
selliseks juhtumiks, mis võiks kahjustada 
ühenduse meetmete keskkonnaalast 
terviklikkust ja kasu, tuleks 
energiamahukate kaupade ühendusse 
importimise suhtes kehtestada tõhus
süsinikdioksiidi tasakaalustamine 
saastekvootide impordi nõude näol.
Kõnealuste sektorite ja alasektorite 
määratlus ja nõutavad meetmed vaadatakse 
uuesti läbi, selleks et vajaduse korral 
võetaks meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Nimetatud sätetega 
tuleks kaupade importijate suhtes 
kohaldada sarnaseid nõudeid nendele 
nõuetele, mida kohaldatakse ELi käitiste 
suhtes, millele ei eraldata tasuta kvoote ja
mille puhul on ilmnenud, et neis on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht 
või need on avatud rahvusvahelisele 
konkurentsile kolmandates riikides, kelle 
suhtes ei kehti siduvad ja kontrollitavad 
meetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks 2012. aasta järgse 
rahvusvahelise kliimapoliitilise 
raamistiku kontekstis.

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui kõikide kvootide müümine oksjonil vähendaks oluliselt bürokraatiat ja 
soosiks kõige tõhusamalt neid, kelle tulemused on parimad. Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus 
konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kliimamuutusi käsitleva 
üldise rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida saastekvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 162
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Kõnealuste ohustatud sektorite ja 
alasektorite määratlus vaadatakse uuesti 
läbi, selleks et vajaduse korral võetaks 
meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Sellised sektorid või
alasektorid, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et on
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vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

süsinikdioksiidi lekke oht, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võivad saada 
kuni 80 % ulatuses tasuta kvoote, et
arvesse võtta elektritarbimist tootmise 
käigus, ilma et muudetaks kvootide 
üldkogust.

Or. en

Selgitus

Määratlus, millised (ala)sektorid võivad taotleda tasuta kvoote, kui rahvusvahelist kokkulepet 
ei ole sõlmitud, tuleb läbi vaadata, et vältida ülekompenseerimist. Ohustatud 
elektrimahukatele sektoritele saab anda kompensatsiooni tasuta kvootide kujul nende 
elektritarbimise eest, et kohelda võrdselt suurte otseste kuludega ja suurte kaudsete kuludega 
sektoreid. Kuid nad ei saa tasuta kvoote kõikide kaudsete heitkoguste eest, sest sektorid 
peavad töötama ka dekarboniseerimise suunas.

Muudatusettepanek 163
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest.
Juhul kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil tehtud edusammudest, kui 
Kyoto protokolli I lisas nimetatud riigid 
võtsid kohustuse vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. 
aastaga võrreldes 25–40 % võrra. Et 
säilitada juhtkoht I lisas nimetatud riikide 
rühmas, peab EL vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid selle 
vahemiku ülaosas. Juhul kui teised 
arenenud riigid ja muud peamised 
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heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

kasvuhoonegaaside tekitajad ei osale 
kõnealuses rahvusvahelises kokkuleppes, 
võib see põhjustada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste suurenemist süsinikdioksiidi 
heitkoguste seisukohast vähem tõhusates 
käitistes kolmandates riikides, kus tööstuse 
suhtes ei kohaldata võrreldavaid piiranguid 
seoses süsihappegaasi heitkogustega (nn 
süsinikdioksiidi leke), ja samal ajal luua 
majanduslikult ebasoodsa olukorra 
teatavates ühenduse energiamahukates 
sektorites ja alasektorites, mida mõjutab 
rahvusvaheline konkurents. See võib 
kahjustada ühenduse meetmete 
keskkonnaalast terviklikkust ja kasu.
Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks peaks komisjon toetama 
ülemaailmsete valdkondlike kokkulepete 
sõlmimist ning kui sellised kokkulepped ei 
osutu võimalikus, eraldab ühendus kuni
100 % ulatuses tasuta kvoote alasektoritele
või käitistele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste alasektorite ja 
käitiste määratlus ja nõutavad meetmed 
vaadatakse uuesti läbi, selleks et vajaduse 
korral võetaks meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Sellistes alasektorites
ja käitistes, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en



AM\733252ET.doc 41/98 PE409.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Kuna on tõenäoline märgatava 
turuosa loovutamine ühendusevälistele 
käitistele, mis ei võta sarnaseid meetmeid 
heitkoguste vähendamiseks, tuleks 
käesolevale direktiivile lisada nende 
energiamahukate tööstussektorite loetelu, 
milles on süsinikdioksiidi lekke oht.
Ühendus eraldab jätkuvalt kõik kvoodid
tasuta sektoritele või alasektoritele, mis 
vastavad asjakohastele tingimustele, mille 
abil määratakse kindlaks süsinikdioksiidi 
lekke oht. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
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süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist.

Or. pl

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud sektorite loetlemine tagab läbipaistvuse ja õiguskindluse. 
Kui süsinikdioksiidi lekke oht on kindlaks tehtud, põhineb kvootide eraldamine võrdlusalustel 
ja on võrdlusalustel põhineval kvootide eraldamisel 100 % ulatuses tasuta.

Muudatusettepanek 165
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Võttes arvesse märgatava turuosa 
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lahendamiseks eraldab ühendus kuni 100 
% ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

loovutamise võimalust ühendusevälistele 
käitistele, kes ei tee võrreldavaid 
jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks, 
tuleks käesolevale direktiivile lisada 
nende energiamahukate tööstusharude 
loetelu, mis võivad soodustada
süsinikdioksiidi leket. Ühendus eraldab 
jätkuvalt kõik kvoodid 100 % ulatuses 
tasuta sektoritele või alasektoritele, mis 
vastavad asjakohastele tingimustele, mille 
abil määratakse kindlaks süsinikdioksiidi 
lekke oht. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud sektorite loetelu kasutuselevõtmine suurendab selgust ja 
õiguskindlust. Kindlakstehtud süsinikdioksiidi lekke ohu korral eraldatakse kvoote 
võrdlusaluste põhjal, aga selline eraldamine peab toimuma 100 % ulatuses tasuta.

Muudatusettepanek 166
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
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saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. 
Selleks peaks komisjon edendama nii 
palju kui võimalik ja asjakohastel 
tasanditel heitkoguste vähendamist 
käsitlevat uut rahvusvahelist kokkulepet, 
mis põhineb põhimõttel „üks isik, üks 
heide”. Juhul kui teised arenenud riigid ja 
muud peamised kasvuhoonegaaside 
tekitajad ei osale kõnealuses 
rahvusvahelises kokkuleppes, võib see 
põhjustada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 100 
% ulatuses tasuta kvoote sektoritele või
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en



AM\733252ET.doc 45/98 PE409.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites ning käitiste osades
(sealhulgas käitised, mis varustavad neid 
soojuse või tööstusgaasidega ja mille 
omanikud on ja/või mida käitavad 
kolmandad isikud), mida mõjutab 
rahvusvaheline konkurents. See võib 
kahjustada ühenduse meetmete 
keskkonnaalast terviklikkust ja kasu. 
Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 100 
% ulatuses tasuta kvoote sektoritele või
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
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moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Siseturul tuleks vältida igasuguseid kvootide eraldamise tõttu tekkivaid moonutusi, mis toovad 
kaasa tootmise ülemineku tööstusgaaside tootmisele spetsialiseerunud tööstusharudelt nende 
gaaside tarbijatele, mille tulemusena paisatakse õhku rohkem süsinikdioksiidi heitkoguseid. 
Kui kaotatakse meetodid, mida praegu kasutatakse tööstusgaaside energiatõhusal viisil 
tootmiseks, võib sellel olla vastupidine mõju.

Muudatusettepanek 168
Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
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meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke ja 
majandusliku halvemuse probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 100 
% ulatuses tasuta kvoote sektoritele või
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek on praegu kavandatud keskkonnale oksjonitega seoses tekitatavate 
negatiivsete tagajärgede leevendamiseks, kuni ei ole sõlmitud rahvusvahelist kokkulepet, kuid 
see ei tegele põhjalikult negatiivsete majanduslike tagajärgedega, mis tekivad, kui 
rahvusvaheline kokkulepe ei loo võrdseid tingimusi konkureerivate riikide ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 169
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
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kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust. 

kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks võtab ühendus asjakohased 
meetmed seoses sektorite või
alasektoritega, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites või alasektorites, mille puhul 
saab nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust. 

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane eraldada 100 % ulatuses tasuta kvoote energiamahukatele tööstusharudele, 
mis kuuluvad suurimate kasvuhoonegaaside tootjate hulka. Kõnealused tööstusharud peaksid 
tasuma oma tegevuse keskkonnakulud samadel tingimustel nagu äriühingud teistes sektorites, 
et vältida kunstlikke moonutusi tegevuste vahel ühel ja teisel pool tasuta kvootide piiri. 
Rahvusvahelist konkurentsivõimet saab parandada teiste meetmete abil, nagu piirimaksude 
kohandamine või nõue lisada saastekvootidega kauplemise süsteemi import nendest riikidest, 
kes ei ole ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised.



AM\733252ET.doc 49/98 PE409.584v01-00

ET

Muudatusettepanek 170
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele 
või alasektoritele, mis vastavad 
asjakohastele tingimustele. Kõnealuste 
sektorite ja alasektorite määratlus ja 
nõutavad meetmed vaadatakse uuesti läbi,
selleks et tagada ühelt poolt 
prognoositavus ja teiselt poolt vajaduse 
korral meetmete võtmine ning et vältida 
ülekompenseerimist. Sellistes sektorites või
alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
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tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. hu

Muudatusettepanek 171
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 100 
% ulatuses tasuta kvoote sektoritele või
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse enne 30. detsembrit 
2009 läbi, selleks et vajaduse korral 
võetaks meetmeid ning et vältida 
ülekompenseerimist. Sellistes sektorites või
alasektorites, mille puhul saab 



AM\733252ET.doc 51/98 PE409.584v01-00

ET

süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Tööstusharude jaoks on oluline teada õigeaegselt, kas nende puhul korraldatakse oksjoneid 
või mitte, et teha õigeid investeeringuid.

Muudatusettepanek 172
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Sektorid peavad enne 30. juunit 
2009 esitama ise tõendeid selle kohta, et 
nad vastavad vabastuskriteeriumidele, et 
komisjon saaks 2009. aasta detsembris 
viia läbi hindamise.

Or. en

Selgitus

Tööstusharude jaoks on oluline teada õigeaegselt, kas nende puhul korraldatakse oksjoneid 
või mitte, et teha õigeid investeeringuid.
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Muudatusettepanek 173
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta 
juuniks ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega 
seoses peaks komisjon hiljemalt 30. 
juuniks 2010 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle 
hindamisel, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega. Sellise 
süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on
vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, 
eelkõige ühise, kuid jagatud vastutuse 
ning vastavate võimaluste põhimõttega, 

(20) Selleks et tagada Euroopa 
saastekvootidega kauplemise turu tõhusus 
ja vältida olukorda, et Euroopa piirangud 
ajendavad viima tööstust üle leebemate 
keskkonnapiirangutega riikidesse – mis 
takistaks ülemaailmsete heitkoguste 
vähendamist –, tuleb rahvusvahelise 
konkurentsi tingimustes toimivate 
energiamahukate sektorite ja alasektorite 
jaoks luua tõhus süsteem, mis võimaldab 
luua ühenduse käitistele võrdsed 
võimalused võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega, sealhulgas kehtestades 
importijatele nõuded, mis on võrreldavad 
Euroopa Liidu käitiste suhtes kehtivate 
nõuetega kohustusliku kvootide 
tagastamise kaudu. Ülaltoodud kord on 
mõeldud kasutamiseks üksnes nende
riikide puhul, kes arenenud riikidena ei 
ole pärast rahvusvahelist kokkulepet 
võtnud Euroopa Liidu kohustustega 
võrreldavaid kohustusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise osas, või kiiresti arenevate 
riikidena ei ole võtnud uusi asjakohaseid 
meetmeid, mis oleksid mõõdetavad, 
teatavakstehtavad ja kontrollitavad 
vastavalt Bali konverentsil vastu võetud 
tegevuskavale. Komisjon koostab 
nimekirja sektoritest, kus on 
süsinikdioksiidi lekke oht, kasutades väga 
täpseid kriteeriumeid, mis võimaldavad 
veenduda, et süsinikdioksiidi lekke ohtu 
hinnati õigesti, ja vältida igasugust 
ülekompenseerimist. Piiride kohandamise 
mehhanism peab olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega,
eelkõige mis puudutab Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni.
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pidades silmas vähim arenenud riikide
eriolukorda. Meetmed peavad samuti
olema kooskõlas ühenduse rahvusvaheliste 
kohustustega, sealhulgas WTO 
kokkuleppega.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liit peab tegema kõikide rahvusvaheliste kokkulepete vastu olevatele riikidele 
selgeks, et selliste kokkulepete ratifitseerimisest keeldumisel on tagajärjed nendele, kes 
impordivad nende riikide toodangut Euroopasse.

Muudatusettepanek 174
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks.
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kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega. 
Sellise süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on 
vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, 
eelkõige ühise, kuid jagatud vastutuse 
ning vastavate võimaluste põhimõttega, 
pidades silmas vähim arenenud riikide 
eriolukorda. Meetmed peavad samuti 
olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Energiamahukaid sektoreid, mille puhul on süsinikdioksiidi lekke oht, käsitleti juba sama 
autori muudatusettepanekus põhjenduse 17 a (uus) kohta.

Muudatusettepanek 175
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2009
tegema kindlaks, millistes 
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energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega. 
Sellise süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on 
vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, 
eelkõige ühise, kuid jagatud vastutuse 
ning vastavate võimaluste põhimõttega, 
pidades silmas vähim arenenud riikide 
eriolukorda. Meetmed peavad samuti 
olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks.

Or. de

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht väheneb tänu võrdlusalustel põhineva mudeli kasutuselevõtule 
minimaalseks. Siiski ei ole arusaadav, miks peaks sektorite kindlakstegemine toimuma alles 
2010. aasta keskel, sest see lükkaks üksnes edasi vajalikke investeeringuid. Ühest aastast 
peaks komisjonile otsuse tegemiseks piisama.
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Muudatusettepanek 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega 
seoses peaks komisjon hiljemalt 30. 
juuniks 2010 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle 
hindamisel, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide tööstusharudega. Sellise süsteemi 
raames võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 

(20) Komisjon vaatab seepärast olukorra 
läbi hiljemalt 2011. aasta juuniks ja peab
nõu asjakohaste sotsiaalpartneritega ning 
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi 
silmas pidades esitab analüüsiaruande, 
milles hinnatakse olukorda, pöörates 
erilist tähelepanu energiamahukatele 
sektoritele, milles on süsinikdioksiidi lekke 
oht. Aruandele tuleks lisada asjakohased 
ettepanekud, mis hõlmavad tasuta 
eraldatavate kvootide osatähtsuse 
kindlaksmääramist ja täiendusena tõhusat
tasakaalustamise süsteemi, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide tööstusharudega. Sellise süsteemi 
raames võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.
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silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. pl

Selgitus

Hindamine hõlmab kõiki sektoreid, kuid eelkõige ohustatud sektoreid. Heitkoguste 
tasakaalustamise süsteemi kasutatakse peamiste meetmete täiendusena. Selliseid 
tasakaalustamissüsteeme võib kasutada ka ekspordi puhul.

Muudatusettepanek 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega 
seoses peaks komisjon hiljemalt 30. 
juuniks 2010 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle 
hindamisel, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades
esitab analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda, pöörates erilist tähelepanu 
energiamahukatele sektoritele, milles võib 
esineda märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele tuleks lisada 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada tasuta saadud kvootide 
osatähtsuse kohandamist ja täiendava 
meetmena tõhusat süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteemi, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide tööstusharudega. Sellise süsteemi 
raames võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
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süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada, 
aga arvestada ka eksporti. Mis tahes 
meetmed peavad olema kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
põhimõtetega, eelkõige ühise, kuid jagatud 
vastutuse ning vastavate võimaluste 
põhimõttega, pidades silmas vähim 
arenenud riikide eriolukorda. Meetmed 
peavad samuti olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Hindamine korraldatakse kõikides sektorites, aga erilist tähelepanu pööratakse ohustatud 
sektoritele. Samuti tuleks täpsustada, et süsinikdioksiidi tasakaalustamise süsteeme 
kasutatakse lisaks muudele esmastele meetmetele. Ettepanekuid võib teha ka suurenenud 
koormusega toimetulemiseks, näiteks kui kulud on suurenenud kõrgete elektrihindade tõttu.

Muudatusettepanek 178
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
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esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon tegema samal ajal
kindlaks, millistes energiamahukates 
alasektorites ja käitistes on süsinikdioksiidi 
lekke oht. Analüüs peaks põhinema selle 
hindamisel, millises ulatuses on asjaomases 
sektoris võimalik nõutavate kvootide
ainult käesoleva direktiivi sätete tõttu 
tõusnud hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en
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Muudatusettepanek 179
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel,
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon direktiivi tekstis tegema 
kindlaks, millistes energiamahukates 
sektorites või alasektorites on 
süsinikdioksiidi lekke oht. Oluline on, et 
seda loetelu saaks täiendada nii, et kõik 
tööstussektorid ja alasektorid, milles see 
oht on, tehtaks kindlaks hiljemalt 30. 
juuniks 2009. Loetelu võib hiljem muuta 
või täiendada, et võtta – samade 
kriteeriumide alusel – arvesse 
ülemaailmsete muutuste mõju. Komisjoni
analüüs peaks põhinema selle hindamisel,
kui keeruline on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
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Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega. Omavahel 
võrreldavad arenenud riikide võetud 
kohustused ja arengumaade, eelkõige 
majanduslikult kõige enam edenenud 
arengumaade panus peavad olema 
mõõdetavad, kontrollitavad ja 
teatavakstehtavad. Mõõtmis- ja 
kontrollimeetodid peavad olema 
rahvusvaheliselt tunnustatud.

Or. fr

Selgitus

Kuna rahvusvaheline kokkulepe tuleb sõlmida 2009. aasta detsembris, ei tohiks ühenduse 
sätete läbivaatamist lükata edasi 2011. aastasse. Investeerimiskindluse tagamiseks tuleb 
sektorid, kus on süsinikdioksiidi lekke oht, võimalikult vara kindlaks teha. Loetelu peab olema 
võimalik ajakohastada, et võtta arvesse ülemaailmsel tasandil kliimamuutuse valdkonnas 
toimuvaid olulisi arenguid. Kuid ajakohastada ei saa ühepoolselt Euroopa tasandil, kui ei ole 
toimunud olulist rahvusvahelist arengut.

Muudatusettepanek 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
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peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel,
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

peaks komisjon direktiivi tekstis tegema 
kindlaks, millistes energiamahukates 
sektorites või alasektorites on 
süsinikdioksiidi lekke oht. Oluline on, et 
seda loetelu saaks täiendada nii, et kõik 
tööstussektorid või alasektorid, milles see 
oht on, tehtaks kindlaks hiljemalt 30. 
juuniks 2009. Loetelu võib hiljem muuta 
või täiendada, et võtta – samade 
kriteeriumide alusel – arvesse 
ülemaailmsete muutuste mõju. Komisjoni
analüüs peaks põhinema selle hindamisel,
kui keeruline on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. fr
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Selgitus

Investeerimiskindluse tagamiseks tuleb sektorid, kus on süsinikdioksiidi lekke oht, võimalikult 
vara kindlaks teha. Selleks tuleks direktiivi tekstis korrata ettevõtluse peadirektoraadi poolt 
kõnealuste sektorite kindlakstegemiseks tehtud töö järeldusi. Täielik nimekiri tuleb koostada 
30. juuniks 2009.

Muudatusettepanek 181
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega. 
Sellise süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta
jaanuariks ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Saastekvootide impordi 
nõude raames tuleks kohaldada importijate 
suhtes nõudeid, mis on vähemalt sama 
soodsad kui ELi käitiste suhtes seoses 
kvootide tagastamisega kohaldatavad 
nõuded. Süsteem peab olema kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
põhimõtetega, eelkõige ühise, kuid jagatud 
vastutuse ning vastavate võimaluste 
põhimõttega, pidades silmas vähim 
arenenud riikide eriolukorda. Meetmed 
peavad samuti olema kooskõlas ühenduse 
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vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui kõikide kvootide müümine oksjonil vähendaks oluliselt bürokraatiat ja 
soosiksid kõige tõhusamalt neid, kelle tulemused on parimad. Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus 
konkurents Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kliimamuutusi käsitleva 
üldise rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida saastekvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 182
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. detsembriks 
2009 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
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võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada või 
WTO raames kehtestatud maks 
kliimavaenulikult toodetud toodete 
impordile. Komisjon peaks uurima selliste 
meetmete võimalusi 2009. aasta juuliks. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Selleks et tööstussektorid teeksid heitkogustega kauplemise süsteemiga kohanemiseks 
vajalikke investeeringuid, on oluline, et nad teaksid võimalikult vara, millised on 
heitkogustega kauplemise süsteemi konkreetsed tagajärjed nende sektorile.
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Muudatusettepanek 183
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2009. aasta 
septembriks ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. septembriks
2009 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
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Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. hu

Muudatusettepanek 184
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. septembriks 
2009 tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
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nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
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süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Arvestada tuleks ka Euroopa Ühenduse 
toorainega varustamise kindluse 
küsimust, eriti tooraine puhul, mida 
Euroopa tööstusel napib. Tooraine on 
ühenduse eduka majandusliku arengu 
seisukohalt oluline tegur; pikaajaline 
toorainega varustamise kindlus on 
seetõttu keskse tähtsusega. Meetmed 
peavad samuti olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Or. de

Selgitus

Juurdepääs toorainele muutub üha enam eduka majandusarengu põhiteguriks ja on seetõttu 
majanduslikult väga oluline. Suured kulud, mida põhjustab mõnedele sektoritele 
saastekvootide müümine oksjonil, toovad kaasa omatootmise lõpetamise ja sisseostmise 
kolmandatest riikidest, mis suurendab impordisõltuvust. Samuti on tagajärjeks tootmise 
ümberpaigutamine toorainet omavatesse kolmandatesse riikidesse.
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Muudatusettepanek 186
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks kehtestada
tõhusa süsinikdioksiidi tasakaalustamise
süsteemi, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
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Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut põhjenduse 19 kohta.

Muudatusettepanek 187
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Seoses põhjendustega 18, 19 ja 20 
ei tohiks käitiste vahel tekitada 
põhjendamatut konkurentsimoonutust 
olenemata sellest, 
kas tootmistegevus toimub allhanke 
korras või mitte.

Or. en

Selgitus

Paljudes sektorites kasutatav alltöövõtt võimaldab saavutada energiatõhusust ja vähendada 
kogusummas otseseid ja/või kaudseid süsinikdioksiidi heitkoguseid võrreldes sisekäitisega (st 
kus ise toodetakse / mida ise juhitakse). Siseturul tuleks vältida igasuguseid kvootide 
eraldamise tõttu tekkinud moonutusi, mis tooksid kaasa selle, et ei kasutata enam allhanke 
korras toimuvat tootmistegevust, ning mille tulemusena paisatakse õhku rohkem 
süsinikdioksiidi heitkoguseid.
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Muudatusettepanek 188
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. THVde ja HVÜde 
täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe puudumisel 
kahjustaks kõnealust algatust ja raskendaks 
ühenduse eesmärgi saavutamist 
taastuvenergia üha laiema kasutamise osas.
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. THVde ja HVÜde 
täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe puudumisel 
kahjustaks kõnealust algatust ja raskendaks 
ühenduse eesmärgi saavutamist 
taastuvenergia üha laiema kasutamise osas.
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Pärast seda, kui ühendus 
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eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et 
luua kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides. 
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

on sõlminud rahuldava rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks hõlbustada juurdepääsu 
kolmandates riikides läbi viidud projektide 
käigus omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

Or. en

Selgitus

Kompenseerimise kasutamine peaks sõltuma 2012. aasta järgset perioodi käsitlevast üldisest 
kokkuleppest. Kui näidatakse üles valmisolekut sõlmida kahepoolseid kokkuleppeid, mis 
hõlmavad projektide rahastamist, isegi kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsess 
viibib, võib see takistada eesmärki sõlmida rahvusvaheline kokkulepe.

Muudatusettepanek 189
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
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ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest. 
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. THVde ja HVÜde 
täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe puudumisel 
kahjustaks kõnealust algatust ja raskendaks 
ühenduse eesmärgi saavutamist 
taastuvenergia üha laiema kasutamise osas. 
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides. 
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 

ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest. 
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. Tulevase kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
raames heaks kiidetud THV ja HVÜ 
projektid peaksid toetama 
keskkonnasäästlikkust ja sotsiaalset 
jätkusuutlikkust, tõendama kasu 
keskkonnale, vältima süsinikdioksiidi 
leket ning sisaldama läbipaistvat 
kontrolli- ja tõendamismehhanismi.
THVde ja HVÜde täiendava/edaspidise 
kasutamise sätestamine sellise kokkuleppe 
puudumisel kahjustaks kõnealust algatust 
ja raskendaks ühenduse eesmärgi 
saavutamist taastuvenergia üha laiema 
kasutamise osas. THVde ja HVÜde 
kasutamine peaks olema kooskõlas 
ühenduse eesmärgiga toota 2020. aastaks 
20 % energiast taastuvenergiaallikatest ja 
edendada energiatõhusust, uuendustegevust 
ja tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
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riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides. 
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

Or. en

Selgitus

Tulevase kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe järgselt heaks kiidetud puhta 
arengu mehhanismi ja ühisrakenduse projektid peaksid olema kvaliteetsed ning suutma 
tõendada kasu keskkonnale ja ühiskondlikku kasu.

Muudatusettepanek 190
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Ühenduse süsteem ja teiste riikide 
heitkogustega kauplemise süsteemid 
peaksid hõlbustama nõudmist ühikute 
järele, mida jagatakse tõelise, tõendatava, 
täiendava ja alalise heitkoguste 
vähendamise eest projektide raames 
riikides, mis annavad konstruktiivse 
panuse võitlusse kliimamuutustega. Kui 
riigid on kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud, peaksid nende riikide Gold 
Standardi tüüpi ühikud olema 
tunnustatud kõigis heitkogustega 
kauplemise süsteemides. Prognoositavuse 
tagamiseks tuleks käitajatele anda kindlus, 
et nad võivad pärast 2012. aastat kasutada
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liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast.
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014.
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Gold Standardi tüüpi THVsid ja Gold 
Standardi tüüpi HVÜsid. Käitajatel tuleks 
lubada kasutada niisuguseid ühikuid 
ajavahemikul 2013–2020 keskmiselt kuni 
5 % ulatuses oma heitkogustest, 
tingimusel et nad kasutavad oma 2005. 
aasta heitkogustega võrreldes 
ajavahemikul 2008–2012 vähem kui 6,5 
% HVÜdest ja THVdest ning ei kanna üle 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 2 
kohaseid õigusi. Sellega tagatakse, et 
ajavahemikul 2008–2012 vähendavad 
käitajad heitkoguseid tegelikult 2005. 
aasta tasemest madalamale. Sellega 
tagatakse ligikaudu 1,7 miljardi tonni 
kasutamine ajavahemikul 2008–2020 ehk 
300 miljonit tonni rohkem, kui on 
sätestatud komisjoni ettepanekus, mis
moodustab umbes 50 % eesmärgist. Kuna 
liikmesriigid ei saa kauplemisperioodide 
vahel rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde 
„hoiustamine”) üle kanda enne 2015. 
aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast.
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014.
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en
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Muudatusettepanek 191
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Ühenduse süsteem ja teiste riikide 
heitkogustega kauplemise süsteemid 
peaksid hõlbustama nõudmist ühikute 
järele, mida jagatakse tõelise, tõendatava, 
täiendava ja alalise heitkoguste 
vähendamise eest projektide raames 
riikides, mis annavad konstruktiivse 
panuse võitlusse kliimamuutustega. Kui 
riigid on tulevase kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud, peaksid nende riikide 
projektitüüpi ühikud, mis on tunnustatud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
kohaselt, olema tunnustatud kõigis 
heitkogustega kauplemise süsteemides. 
Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni tüüpi
THVsid ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni tüüpi HVÜsid. 
Käitajatel tuleks lubada kasutada 
niisuguseid ühikuid ajavahemikul 2013–
2020 keskmiselt kuni 5 % ulatuses oma 
heitkogustest, tingimusel et nad kasutavad 
oma 2005. aasta heitkogustega võrreldes 
ajavahemikul 2008–2012 vähem kui 6,5 
% HVÜdest ja THVdest ning ei kanna üle 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõike 2 
kohaseid õigusi. Sellega tagatakse, et 
ajavahemikul 2008–2012 vähendavad 
käitajad heitkoguseid tegelikult 2005. 
aasta tasemest madalamale. Lisaks 
tagatakse sellega ka 1,9 miljardi tonni 
kasutamine ajavahemikul 2008–2020 ehk 
500 miljonit tonni rohkem, kui on 
sätestatud komisjoni ettepanekus, mis
moodustab 50 % eesmärgist. Kuna 
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liikmesriigid ei saa kauplemisperioodide 
vahel rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde 
„hoiustamine”) üle kanda enne 2015. 
aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast.
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014.
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en

Selgitus

Kui EL tunnustab teatavaid eeskirju ja projektitüüpe ÜRO tasandil, aga kasutab seejärel teist 
filtrit ELi tasandil, võib see mõjutada negatiivselt tulevasi läbirääkimisi muu maailmaga. On 
loogiline tunnustada ka ELis seda, mida oleme juba tunnustanud ÜRO läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 192
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 

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

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

Or. en

Selgitus

Optimaalse paindlikkuse loomiseks soovitame liikmesriikidel tunnustada vastastikku 
projektitüüpe, mida juba tunnustatakse ühes liikmesriigis.
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Muudatusettepanek 193
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Optimaalse paindlikkuse loomiseks peaksid liikmesriigid tunnustama vastastikku 
projektitüüpe, mida juba tunnustatakse ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 194
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 5 % 
ulatuses heitkogustest vastaval aastal.
Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid ja VHÜsid (THVde ja 
VHÜde „hoiustamine”) üle kanda enne 
2015. aastat ja sedagi üksnes juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad lubada kõnealuste 
THVde ja HVÜde hoiustamist seoses 
selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 
tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast.
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014.
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
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omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en

Selgitus

Lubatud ühisrakenduse või puhta arengu mehhanismi sertifikaatide sidumine teise 
kauplemisperioodi raames lubatud mahtudega ei ole kooskõlas ühtlustamispüüdlustega, kuna 
teisel kauplemisperioodil lubatakse eri liikmesriikidele erinevaid protsendimäärasid. Nende 
protsendimäärade edasikehtimine pärast teist kauplemisperioodi põhjustab käitajate jätkuvalt 
ebavõrdset kohtlemist. Seetõttu on soovitatav kehtestada üldine piirmäär, millega ühtlasi 
lõpetatakse ebavõrdne kohtlemine ja ei rikuta antud õigusi, et vältida õiguslike meetmete 
võtmist ebasoodsas olukorras olevate käitajate poolt.

Muudatusettepanek 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid, mis 
on omandatud sellist tüüpi projektide 
käigus, mis on Gold Standardi järgi 
tõendatud ja mille kõik liikmesriigid olid 
heaks kiitnud ühenduse süsteemi raames 
ajavahemikul 2008–2012, kuni 50 % 
ulatuses sellest määrast, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutada
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei saa 
kauplemisperioodide vahel rahvusvaheliste 
kokkulepete alusel käitajate valduses 
olevaid THVsid (THVde „hoiustamine”) 
üle kanda enne 2015. aastat ja sedagi 
üksnes juhul, kui liikmesriigid otsustavad 
lubada kõnealuste THVde hoiustamist 
seoses selliste ühikute hoiustamise piiratud 
õigusega, tuleks kõnealuse kindluse 
andmiseks nõuda liikmesriikidelt, et nad 
lubaksid vahetada enne 2012. aastat 



AM\733252ET.doc 83/98 PE409.584v01-00

ET

tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd ja VHÜd kvootide 
vastu, mis kehtivad alates 2013. aastast.
Kuna aga liikmesriike ei tohiks kohustada 
vastu võtma THVsid ja VHÜsid, mille 
puhul ei ole kindel, et nad saavad neid 
kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014.
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

tekitatud heidete suhtes väljaantud 
kõnealused THVd kvootide vastu, mis 
kehtivad alates 2013. aastast. Kuna aga 
liikmesriike ei tohiks kohustada vastu 
võtma THVsid, mille puhul ei ole kindel, et 
nad saavad neid kasutada kehtivate 
rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks, 
peaks see nõue kehtima üksnes kuni 31. 
detsembrini 2014. Käitajatele tuleks anda 
samaväärne kindlus, et selliseid THVsid, 
mis on omandatud enne 2013. aastat 
käivitatud projektide käigus, saab kasutada 
heidete vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en

Selgitus

Parimal juhul on puhta arengu mehhanismi projektid kliima jaoks nullsummamäng, kuna I 
lisas toodud riikidel lubatakse saada THVsid investeerimise kaudu heitkoguste vähendamise 
projektidesse arengumaades, aidates selliste projektide vastuvõtjariikidel saavutada säästev 
areng. Siiski näitavad eelmise perioodi kogemused, et tõendati nn mittetäiendavaid projekte, 
mis oleksid nagunii ellu viidud. Selle tagajärjeks on kogu maailma heitkoguste suurenemine. 
Väärtarvituse vältimiseks on vaja võrdlusaluseid, millega kehtestatakse selged keskkonna-, 
sotsiaalsed ja täiendavuse kriteeriumid. 

Muudatusettepanek 196
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekidel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid.
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Muudatusettepanek 197
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühisrakenduse kompenseerimise kasutamine peaks sõltuma 2012. aasta järgset perioodi 
käsitlevast üldisest kokkuleppest. Kui näidatakse üles valmisolekut sõlmida kahepoolseid 
kokkuleppeid, mis hõlmavad projektide rahastamist, isegi kui ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsess viibib, võib see takistada eesmärki sõlmida rahvusvaheline 
kokkulepe.

Muudatusettepanek 198
John Bowis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kui rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, tuleks ette näha võimalus 
kasutada heitkoguste vähendamise ühikuid 
kõrgekvaliteedilistest projektidest 
ühenduse kauplemissüsteemi raames 

(23) Kui rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, tuleks ette näha võimalus 
kasutada heitkoguste vähendamise ühikuid 
kõrgekvaliteedilistest projektidest 
ühenduse kauplemissüsteemi raames 



PE409.584v01-00 86/98 AM\733252ET.doc

ET

kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete 
kaudu. Sellised kokkulepped, mis võivad 
olla kahe- või mitmepoolsed, võiksid 
aidata kaasa selliste projektide 
tunnustamisele ühenduse süsteemis, mille 
käigus toodeti VHÜsid kuni 2012. aastani, 
kuid mille puhul ei ole see enam Kyoto 
raamistikus võimalik.

kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete 
kaudu. Sellised kokkulepped, mis võivad 
olla kahe- või mitmepoolsed, võiksid 
aidata kaasa selliste projektide 
tunnustamisele ühenduse süsteemis, mille 
käigus toodeti VHÜsid kuni 2012. aastani, 
kuid mille puhul ei ole see enam Kyoto 
raamistikus võimalik. Sellised projektid 
peaksid toetama keskkonnasäästlikkust ja 
sotsiaalset jätkusuutlikkust, tõendama 
kasu keskkonnale, vältima 
süsinikdioksiidi leket ning sisaldama 
läbipaistvat kontrolli- ja 
tõendamismehhanismi.

Or. en

Selgitus

Tulevase kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel kolmandate 
riikidega kokku lepitud projektid peaksid olema kvaliteetsed ning suutma tõendada kasu 
keskkonnale ja ühiskondlikku kasu.

Muudatusettepanek 199
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Vähim arenenud riigid on eriti 
tundlikud kliimamuutuste mõjude suhtes 
ning tekitavad üksnes väga väikese osa 
kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kui 
oksjonitel saadud tulu kasutatakse 
kliimamuutustega kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades, tuleks 
seepärast esmajärjekorras käsitleda vähim 
arenenud riikide vajadusi. Kuna 
kõnealustes riikides on käivitatud väga 
vähe puhta arengu mehhanismi projekte, 
on asjakohane kinnitada, et pärast 2012. 
aastat kõnealustes riikides alustatud 
projektide raames omandatud ühikud on 

(24) Vähim arenenud riigid on eriti 
tundlikud kliimamuutuste mõjude suhtes 
ning tekitavad üksnes väga väikese osa 
kasvuhoonegaaside heitkogustest. Kui 
oksjonitel saadud tulu kasutatakse 
kliimamuutustega kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades, tuleks 
seepärast esmajärjekorras käsitleda vähim 
arenenud riikide vajadusi. Kuna 
kõnealustes riikides on käivitatud väga 
vähe puhta arengu mehhanismi projekte, 
on asjakohane kinnitada, et pärast 2012. 
aastat kõnealustes riikides alustatud 
projektide raames omandatud ühikud on 
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vastuvõetavad isegi rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel. See õigus peaks 
vähim arenenud riikide suhtes kehtima 
kuni 2020. aastani, tingimusel et nad on 
selleks ajaks ratifitseerinud ülemaailmse 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe või 
kahe- või mitmepoolse kokkuleppe 
ühendusega.

vastuvõetavad isegi rahvusvahelise 
kokkuleppe puudumisel, kui need 
projektid on selgelt täiendavad ja 
panustavad säästvasse arengusse.  See 
õigus peaks vähim arenenud riikide suhtes 
kehtima kuni 2020. aastani, tingimusel et 
nad on selleks ajaks ratifitseerinud 
ülemaailmse kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe või kahe- või mitmepoolse 
kokkuleppe ühendusega.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
puhta arengu mehhanismi ühikuid 
kolmandatest riikidest tunnustada
ühenduse süsteemi raames üksnes siis, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud.

(25) Pärast seda, kui ühendus on tulevase
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe ratifitseerinud ja on võimalik 
kasutada täiendavaid ühikuid, mis 
moodustavad kuni poole ühenduse 
süsteemi raames toimuvast täiendavast 
heitkoguste vähendamisest, tuleks 
käitajatele lubatud Gold Standardi tüüpi 
THVde ja HVÜde osakaalu suurendada 
üle 5 % piiri.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks

(25) Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks
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puhta arengu mehhanismi ühikuid 
kolmandatest riikidest tunnustada 
ühenduse süsteemi raames üksnes siis, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud.

pärast kokkuleppe sõlmimist alanud 
projektidest tulenevaid THVsid tunnustada 
ühenduse süsteemi raames üksnes siis, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleks selgitada, et õigust kasutada ühikuid, mis tulenevad enne 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist alanud projektidest, ei tühistata pärast rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimist.

Muudatusettepanek 202
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
puhta arengu mehhanismi ühikuid 
kolmandatest riikidest tunnustada ühenduse 
süsteemi raames üksnes siis, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud.

(25) Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse ühikuid kolmandatest 
riikidest tunnustada ühenduse süsteemi 
raames üksnes siis, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

Or. en

Selgitus

Ühisrakendus moodustab tähtsa osa Kyoto protokolli vastavussüsteemis sisalduvast 
paindlikkusest.
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Muudatusettepanek 203
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. hu

Muudatusettepanek 204
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Põhjenduses 28 esitatud määratluse rakendamise halduskulud võivad osutuda 
ebaproportsionaalseks, võrreldes tegeliku kasuga ja heitkoguste tegeliku vähenemisega. 
Olukorras, kus isegi suur hulk väikseid heitkoguste allikaid moodustab suhteliselt väikese osa 
heitkoguste koguhulgast, ei ole mõistlikku põhjust lisada põletuskäitise määratlust, mis 
hõlmab kõiki heitkoguste allikaid, olenemata nende osakaalust heitkoguste koguhulgas.
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Muudatusettepanek 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid 
jätkama surve avaldamist 
Rahvusvahelisele Mereorganisatsioonile 
(IMO), et luua laevandussektori jaoks
ülemaailme piiramise ja kauplemise (cap-
and-trade) süsteem. Kui sellist süsteemi ei 
ole loodud 2009. aasta lõpuks, peaks 
komisjon esitama õigusloome ettepaneku 
laevandussektori lisamiseks ühenduse 
süsteemi 2013. aastaks.

Or. en

Selgitus

Hiljutiste teadusaruannete kohaselt langeb ülemaailmse laevandussektori arvele 4,5 % kogu 
maailma süsinikdioksiidi heitkogustest. Sellest hoolimata on laevandussektor üks vähestest 
sektoritest, mis ei ole veel hõlmatud ELi kliimamuutustevastaste meetmetega. Parim võimalus 
nende heitkoguste vähendamiseks on rahvusvaheline lahendus, eelistatavalt ülemaailne 
piiramise ja kauplemise süsteem, mida haldab IMO. Siiski peaks EL olema valmis lisama 
laevanduse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 2013. aastaks, kui IMO ei ole loonud 
kõnealust süsteemi 2009. aasta lõpuks.

Muudatusettepanek 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Komisjon peaks uurima, kas 
maanteetranspordisektori, eriti 
kaubaveosektori lisamine ühenduse 
süsteemi on teostatav, ja avaldama selle 
uurimise tulemused 31. detsembriks 2010. 
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Or. en

Selgitus

Maanteetranspordi arvele langeb rohkem kui 20 % süsinikdioksiidi heitkoguste summast. 
Euroopa Parlament kaalub praegu ELi maanteetranspordisektorist pärit heitkoguste 
vähendamise meetmete paketi raames ettepanekut kehtestada standardid uutele 
sõiduautodele. Siiski peaks komisjon uurima üksikasjalikumalt, kas maanteetranspordi 
lisamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi saaks panustada jõupingutustesse, mida 
nende heitkoguste vähendamiseks juba tehakse.

Muudatusettepanek 207
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Ühenduse süsteemi raames saadud 
kogemusi silmas pidades peaks olema 
võimalik eraldada kvoote projektidele, 
millega vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, tingimusel et kõnealused 
projektid viiakse ellu vastavalt ühenduse 
tasandil vastu võetud kooskõlastatud 
eeskirjadele ning et kõnealuste projektide 
puhul ei toimu heitkoguste vähendamise 
topeltarvestust ega takistata ühenduse 
süsteemi ulatuse laiendamist ega muude 
poliitiliste meetmete võtmist selliste 
heidete vähendamiseks, mis ei ole 
hõlmatud ühenduse süsteemiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, miks on vajalik lisada täiendav kohaliku tasandi kompenseerimismehhanism. 
Võimalus osaleda vabatahtlikult tegevuses ja ühisrakenduse projektides annab 
liikmesriikidele piisavalt paindlikkust. Peale selle on heitkoguste vähendamise topeltarvestuse 
oht mittekauplevates ja kauplevates sektorites.
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Muudatusettepanek 208
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Komisjoni mõju hindamise 
järelduste põhjal võib arvata, et 
õhusõiduki käitajad suunavad edasi 
kulud, mis neil tekivad ühenduse süsteemi 
nõuete täitmise tõttu. Kuna kõik vedajad 
olenemata asukohariigist peavad täitma 
käesoleva direktiivi sätteid, on mõju ELi 
lennuettevõtjatele ja lennujaamadele 
minimaalne ning lennundussektoris ei ole 
süsinikdioksiidi lekke ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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läbivaatamise käigus.]

Or. en

Selgitus

Lennundus kuulub nende sektorite hulka, mille puhul tuleb kindlaks teha süsinikdioksiidi lekke 
oht, kui ei sõlmita rahvusvahelist kokkulepet.

Muudatusettepanek 210
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks
lennunduse ja mineraalõli 
rafineerimistehaste puhul eraldada kõik 
kvoodid oksjonil. Ühendus ja selle 
liikmesriigid peaksid jätkuvalt üritama 
saavutada kokkulepet üleilmsete meetmete 
osas kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses.]

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lennundussektor saab suunata enamiku saastekvootide kuludest tarbijatele. Selleks et vältida 
juhuslikku kasumit ja tagada kooskõla EP esimese lugemise seisukohaga lennundussektori 
lisamise suhtes heitkogustega kauplemise süsteemi, tehakse ettepanek käsitada lennundust kui 
elektritootjaid seoses saastekvootide müümisega oksjonil alates 2013. aastast. 

Muudatusettepanek 212
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) [Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 

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

jätkuvalt üritama saavutada kokkulepet 
üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti ühenduse 
süsteemi järgmise läbivaatamise käigus.]

Or. pl

Selgitus

Heitkoguste drastiliste piirangute kasutuselevõtmine lennundussektoris ja selle sektori 
kohtlemine teiste sektoritega võrdselt takistab selle arengut. Arvestades pidevalt tõusvaid 
kütusehindu, on võimalus, et heitkoguste vähendamisega seotud lisakulud suunatakse 
kliendile, piiratud. See probleem on eriti pakiline uute liikmesriikide puhul, kus 
lennundussektor peab tegema tasa mitme aasta pikkuse mahajäämuse arengus.

Muudatusettepanek 213
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Oluline on süsteemi tulevikus 
laiendada ja hõlmata teised 
märkimisväärsed kasvuhoonegaaside 
tekitajad eriti transpordisektoris, näiteks 
laevandusettevõtted, ning võimaluse 
korral ka kaevandamis- ja 
jäätmesektorites. Seda eesmärki silmas 
pidades peaks komisjon võimalikult 
kiiresti esitama asjakohased 
muudatusettepanekud koos 
mõjuhinnanguga, et lisada 
laevandussektor ühenduse süsteemi 2013. 
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aastaks ja määrata kindlaks 
maanteetranspordi lisamise kuupäev.

Or. nl

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tuleb kaasata maanteetransport ja laevandus ning 
võimaluse korral ka kaevandamis- ja jäätmesektorid.

Muudatusettepanek 214
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastu 
meetmeid, mis käsitlevad saastekvootide 
müüki oksjonil, kvootide tasuta eraldamist
ohustatud sektorites, kui rahvusvahelist 
kokkulepet ei sõlmita, heitkoguste seiret, 
aruandlust ja tõendamist, kontrolliasutuste 
akrediteerimist ja ühtlustatud 
projektieeskirjade rakendamist. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid ning
täiendada käesolevat direktiivi uute vähem 
oluliste sätete lisamise või muutmise teel, 
tuleks need vastu võtta vastavalt otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi vähem 
olulisi sätteid ning täiendada käesolevat 
direktiivi uute vähem oluliste sätete 
lisamise või muutmise teel, tuleks need 
vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. pl

Selgitus

Heitkoguste kontrolli süsteemi liigne laiendamine, nagu tehakse ettepanek kõnealuses 
dokumendis, paistab olevat ühenduse majandusele mittevajalik, mistõttu ei ole põhjenduses 
34 nimetatud lisameetmed vajalikud.
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Muudatusettepanek 216
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamist üleminekuperioodil ei toimu, sest võrdlusalustel põhinev mudel 
võetakse kasutusele ka energiamahukate tööstusharude puhul. Peale selle toimuvad oksjonid 
üksnes võrdlusalustel põhineva mudeli raames, kui asjaomane käitis jääb võrdlusalusest 
allapoole.
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