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Muudatusettepanek 217
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Käesoleva direktiiviga luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem 
(edaspidi "ühenduse süsteem"), mille 
eesmärk on vähendada tulemuslikult ja 
majanduslikult tõhusalt 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 
edendades samas innovatsiooni ja 
säilitades ning suurendades 
konkurentsivõimet.”

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 218
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – uus lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selleks et vähendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastaks vähemalt 30% ja 2050. aastaks 
vähemalt 80% võrra, sätestatakse 
käesolevas direktiivis ühenduse 
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tõsiste kliimamuutuste vältimiseks. süsteemiga hõlmatud tegevuse raamistik, 
et aidata kaasa nimetatud vähendamise 
saavutamisele.  Samuti sätestatakse 
direktiivis kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mida ühendus on 
kohustunud saavutama tulevaste 
põhjalike rahvusvaheliste lepingute 
raames ja mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – uus lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamine, et aidata kaasa, ilma et 
asjaomastele sektoritele asetataks 
ebaproportsionaalne kohustus, sellise 
vähendamise taseme saavutamisele, mis on 
teaduslikult vajalik tõsiste kliimamuutuste 
vältimiseks.

Or. en

Selgitus

Kohustuse jagamist saastekvootidega kauplemise süsteemi sektori ja teiste sektorite vahel 
tuleks hinnata võimaliku kasu ja kulutõhususe valguses. Käesoleva muudatusettepanekuga 
sätestatakse sõnastus, milles välditakse põhimõtteliselt põhikoormuse panekut 
saastekvootidega kauplemise süsteemi sektorile.
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Muudatusettepanek 220
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – uus lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.”

„Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, mis võib
aidata kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.”

Or. pl

Selgitus

On mitmeid teadlasi, kes kahtlevad kasvuhoonegaaside teooria õiguspärasuses ja õiguses 
ning sellega seotud võimalikes meetmetes. Kui teadust nähakse teatud teema osas kehtivate 
erinevate vaatepunktide kogumina, siis artikli 1 sõnastus on vastuolus tõega ning on 
tendentslik, sest sellega surutakse peale üht vaatepunkti. Muudatusettepanek viib kõnealuse 
lõigu sõnastuse kooskõlla nimetatud teema kohta esinevate arvamuste mitmekesisusega.

Muudatusettepanek 221
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – uus lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks ja 
milles võetakse arvesse liikmesriikide 
saavutusi Kyoto protokolli raames.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – uus lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.

Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks ja 
milles võetakse arvesse liikmesriikide 
saavutusi Kyoto protokolli raames.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärkides võetakse asjakohaselt arvesse liikmesriikide saavutusi Kyoto protokolli 
raames, lähtudes nende võrdlusaastatest.

Muudatusettepanek 223
Antonio De Blasio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 2003/87/EÜ 
reguleerimisala tuleb laiendada ka 
energiamahukatele sektoritele ja 
alasektoritele, mis on liigitatud oma kõrge 
energiatarbimise tõttu kaudseteks 
saastajateks. Kaudseteks saastajateks 
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liigitatavad energiamahukad sektorid ja 
alasektorid täpsustatakse 31. detsembriks 
2009.

Or. hu

Muudatusettepanek 224
Patrick Louis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon kaalub, kuidas oleks 
võimalik lisada nii Bali konverentsil 
tehtud ettepanekute kui ka tehnika arengu 
seisukohast LULUCF tegevus direktiivi 
2003/87/EÜ ja direktiivi 2004/101/EÜ 
(millega muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ) reguleerimisalasse.
Komisjon peaks kõnealuses küsimuses 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohase õigusakti 
ettepaneku hiljemalt 2008. aasta lõpuks.
Kõnealune ettepanek puudutab eriti 
kõikide maakasutuse, maakasutuse 
muutumise ning metsanduse projektide 
täies ulatuses lisamist Kyoto protokolliga 
ettenähtud projektimehhanismidesse 
(ühisrakenduse projektid ja MDPE), 
sealhulgas projektitegevustest saadavate 
THVde ja HVÜde kasutamist ühenduse 
süsteemis enne tulevase kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Osad liikmesriigid suhtuvad kriitiliselt sellesse, et Euroopa Komisjon ei põhjendanud 
piisavalt oma otsust arvata LULUCF tegevus välja ELi saastekvootidega kauplemise 
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süsteemist. Euroopa Ülemkogu järeldustes kutsuti komisjoni üles uurima võimalust hõlmata 
nimetatud tegevus ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi ning parlament on samuti 
kutsunud komisjoni üles nimetatud võimalust uurima. LULUCF projektide algatamine 
arenguriikides puhta arengu mehhanismi egiidi all avaks märkimisväärse rahastamisallika, 
mis aitaks kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja taastada kahjustatud metsi.

Muudatusettepanek 225
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt: välja jäetud
(a) punkt c asendatakse järgmisega:
„(c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;”
(b) punkt h asendatakse järgmisega:
„(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;”
(c) lisatakse järgmised punktid:
„[t)] põletuskäitis – paikne tehniline 
üksus, kus oksüdeeritakse kütuseid, mille 
käigus tekib soojus või mehaaniline 
energia või mõlemad, ja toimuvad muud 
otseselt seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine;
[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 
isikutele ja mis kuulub üksnes I lisa 
kategooriasse „Elektri või soojuse 
tarnimine“.”
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Or. pl

Selgitus

Kavandatud uued määratlused on liiga üldised ning hõlmavad liiga laia valiku objekte, mille 
omadused (kasvuhoonegaasid) või suurus (rajatised, mis paiskavad gaase õhku) ei ole 
võrreldavad ning mille mõju kliimamuutusele ei ole märkimisväärne. 

Muudatusettepanek 226
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) punkt c asendatakse järgmisega: välja jäetud
(c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala määratluses tuleb kinnitada stabiilne raamistik nii tööstusele kui ka 
liikmesriikidele. II lisa loetelus on hõlmatud kõik „Kyoto gaasid”. Muude gaasiliste 
koostisosade kohta andmed puuduvad. Seega tuleks säilitada olemasolev määratlus.

Muudatusettepanek 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

(a) punkt c asendatakse järgmisega: välja jäetud
(c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2003/87/EÜ määratlust ei tohiks muuta, sest laiema määratluse kasutamine võib 
põhjustada rakendamisel probleeme ning segadust. Seetõttu tuleks direktiivi 2003/87/EÜ 
määratlus säilitada algsel kujul.

Muudatusettepanek 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„(c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ning muud looduslikud ja 
inimtekkelised atmosfääri gaasilised 
koostisosad, mis neelavad ja kiirgavad 
infrapunast kiirgust;”

„(c) kasvuhoonegaasid – II lisas loetletud 
gaasid ja tulevastes rahvusvahelistes 
lepingutes loetletud gaasid;”

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduv kasvuhoonegaaside määratlus on liiga lai ja tõlgendustele avatud.
Järjekindluse tagamiseks tehakse muudatusettepanekuga ettepanek viia määratlus kooskõlla 
Kyoto protokolliga, tagades heite vähendamiseks tehtavate jõupingutuste tõhususe.
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Muudatusettepanek 229
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleks piirduda Kyoto protokollis loetletud kasvuhoonegaasidega. Esitatud 
sõnastus on nii ulatuslik, et võiks hõlmata isegi näiteks veeauru. See peidab endas ohtu, et 
tulevikus on vähendamiseesmärk vähem sihipärane ja halduskoormus oluliselt suurem.

Muudatusettepanek 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkt h asendatakse järgmisega: välja jäetud
„(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;”

Or. en
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Selgitus

Oleme seisukohal, et suutlikkuse suurendamist tuleks käsitleda võrdselt uute käitistega ja 
seega peaksid nad saama võimaluse korral vahendeid kui uued osalejad. Vastasel korral 
eelistatakse uusi käitisi suutlikkuse suurendamisele, mis ei ole keskkonna seisukohast 
õigustatud. Selleks et tagada suutlikkuse suurendamise ühtlustatud tõlgendus terves ELis, 
tuleks artiklil 10a põhineval kogu ühendust hõlmavate jaotamiseeskirjade vastuvõtmisel võtta 
komiteemenetluse abil vastu selge määratlus.

Muudatusettepanek 231
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkt h asendatakse järgmisega: välja jäetud
„(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;”

Or. en

Selgitus

Termini „uus osaleja” määratlus ei ole mõistetav. Praegu kehtivas direktiivis on õigustatult 
asetatud käitiste laiendamine ühele pulgale uute käitistega. Osades liikmesriikides sõltub see, 
kas käitis saab laiendatud käitise või uue käitise litsentsi üksnes ametlikest litsentsi 
väljastamise tavadest või litsentse väljastava asutuse eraldiseisvast otsusest. Mõlemaid 
juhtumeid tuleb seoses heitkogustega kauplemisega kohelda võrdselt, vähemalt seoses tasuta 
kvootidega. Seega tuleks säilitada hetkel kehtiv terminoloogia.

Muudatusettepanek 232
Amalia Sartori

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

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

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või on 
käitise olemuse või toimimise muutumise 
või käitise laienemise või füüsilise 
ümberehitamise tõttu, mille tulemusena 
olemasoleva käitise võimsus suureneb 
märgatavalt, saanud uuendatud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Seoses mittediskrimineerimise põhimõttega peaks võrdsete mängureeglite tagamiseks kõikidel 
tootjatel olema õigus saada võrreldav kogus tasuta kvoote tõhususeesmärgist (s.o 
võrdlusmäärast) lähtudes, kui nad avavad uue käitise või suurendavad olemasoleva käitise 
võimsust, samas kui komisjoni ettepanekus piirdub tasuta eraldamine vaid esimese juhtumiga.  
See muudatusettepanek soodustab vananenud ja ebatõhusate käitiste sulgemist ning tootmise 
üleviimist tänapäevasesse koondrajatisse, kus mastaabisääst võimaldab teha vajalikke suuri 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 233
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või on 
käitise laadi või toimimisviisi olulise 
muutumise või selle tootmisvõimsuse 
suurenemise tõttu vähemalt […]% võrra
saanud uuendatud kasvuhoonegaaside 
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heitmeloa pärast seda, kui komisjonile on 
esitatud artikli 11 lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Uute osalejate reserv peaks olema kättesaadav olemasolevate käitiste laiendamiseks, nagu 
see toimib süsteemi praeguse etapi ajal. Võimsuslävi tagab selle, et abikõlbulikud on üksnes 
märkimisväärsed laiendused.

Muudatusettepanek 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või 
tootmisvõimsuse suurendamise tõttu 
vähemalt 20% võrra uuendatud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis sätestatud uue osaleja määratlus peaks pakkuma tööstusele märgatavat 
kindlustunnet ja prognoositavust, toetades nii pikaajalisi investeeringuid kui ka rohealade 
käitisi.
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Muudatusettepanek 235
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkt h asendatakse järgmisega: välja jäetud
(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Uue osaleja määratlus peab hõlmama ka lubade uuendamist. Enamik taotlusi uute osalejate 
reservi kasutamiseks on seotud käitiste uuendamisega. Komisjoni esildatud määratlus tooks 
kaasa märkimisväärse diskrimineerimise olemasolevate käitiste laiendamise ja rohealade 
käitiste vahel. Muudatusettepanekuga soovitakse säilitada kehtiv määratlus.

Muudatusettepanek 236
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkt h asendatakse järgmisega: välja jäetud
(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;
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Or. en

Selgitus

Uue osaleja määratlus hõlmab ka tootmisvõimsuse suurendamist. Praegu kehtiva määratluse 
säilitamine oleks kõige tõhusam ja aitaks kaasa praeguste tootmisviiside innovatsioonile.

Muudatusettepanek 237
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) punkt h asendatakse järgmisega: välja jäetud
(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Uue osaleja määratlus hõlmab ka tootmisvõimsuse suurendamist. Praegu kehtiva määratluse 
säilitamine oleks kõige tõhusam ja aitaks kaasa praeguste tootmisviiside innovatsioonile.

Muudatusettepanek 238
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis (h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 



AM\733272ET.doc 17/53 PE409.585v01-00

ET

tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu;

tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või mille 
kasvuhoonegaaside heitmeluba on 
ajakohastatud käitise laadi või 
toimimisviisi muutumise või käitise
olulise laiendamise või võimsuse 
kasutamise suurendamise tõttu pärast 
seda, kui komisjonile on esitatud artikli 11 
lõikes 1 osutatud loetelu;

Or. fr

Selgitus

On oluline, et uusi osalejaid, kes on esimest korda saanud heitmeloa, ja neid, kellel on vaja 
ajakohastatud luba laienemise või tegevuse märkimisväärse muutuse tõttu, koheldakse 
võrdselt. Käesolev määratlus, mida kasutati kvootide direktiivi kahe esimese perioodi (2005–
2007 ja 2008–2012) ajal, tuleb säilitada, et tekiks võimalust osalejaid erinevalt kohelda.

Muudatusettepanek 239
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu või mille 
kasvuhoonegaaside heitmeluba on 
uuendatud, sest käitise tootmisvõimsust 
on suurendatud vähemalt 10%;

Or. en

Selgitus

Uute osalejate mõiste peaks hõlmama ka käitisi, mis on saanud ajakohastatud 
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kasvuhoonegaaside heitmeloa käitise laiendamise tõttu.

Muudatusettepanek 240
Antonio De Blasio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on käitise laadi või 
toimimisviisi muutumise või 
tootmisvõimsuse märkimisväärse 
suurenemise tagajärjel saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu;”

Or. hu

Muudatusettepanek 241
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sisalda sätet selle kohta, kuidas olemasolevate käitiste suutlikkuse 
suurendamist õiguslikult käsitletakse. Selline seaduselünk tuleb kõrvaldada.

Muudatusettepanek 242
Antonio De Blasio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad;”

Or. hu

Muudatusettepanek 243
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Põletuskäitise määratlus peab piirduma selgelt ja eranditult elektrijaamadega ning ei tohi 
hõlmata sisepõletamist tööstuskäitistes. Vastasel juhul kaasneb sellega tööstuses tegevusalade 
kadumine, mis oleks vastuolus vajaliku energiasektori ja tööstuse eristamisega seoses 
kvootide eraldamise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 244
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Põletuskäitiste määratlus peab vastavalt direktiivi I lisa pealkirjale (elektri või soojuse 
tarnimine) piirduma selgelt ja eranditult elektrijaamadega ning ei tohi hõlmata sisepõletamist 
tööstuskäitistes. Vastasel juhul ei kaasne sellega ainult tühik süsteemis, vaid ka tööstuses 
tegevusalade kadumine, mis oleks vastuolus vajaliku energiasektori ja tööstuse eristamisega 
seoses kvootide eraldamise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 245
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [t)]
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tehnilise täpsustamise huvides.

Muudatusettepanek 246
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine; direktiivi 91/156/EMÜ IIb 
R3 lisas määratletud ringlussevõtu 
toimingud ei kuulu põletusseadmete 
määratluse alla.

Or. en

Selgitus

Ringlussevõtu edendamine on ELi oluline eesmärk. Metalli ringlussevõtu lisamine 
saastekvootidega kauplemise süsteemi muudaks metalli ringlussevõtu kallimaks. See võib 
endaga kaasa tuua väärtusliku vanametalli suurenenud ekspordi ja keskkonnakahju.
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Muudatusettepanek 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[t)] põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine; direktiivi 91/156/EMÜ IIb 
R3 lisas määratletud ringlussevõtu 
toimingud ei kuulu põletusseadmete 
määratluse alla.

Or. en

Selgitus

ELi poliitika üks eesmärk on edendada ringlussevõttu ja muuta EL ressursse säästvamalt 
kasutavaks ühiskonnaks. Seega ei ole mõistlik lisada metalli ringlussevõtt süsteemi, mis 
takistab seda ja muudab selle kallimaks.

Muudatusettepanek 248
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[u)] elektritootja – käitis, milles toodetakse 
elektrit.
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Or. en

Selgitus

Määratluse kitsendamine „elektrienergia tootmisega müügiks kolmandatele isikutele” 
põhjustab konkurentsimoonutamist turule müüvate tootjate ja enda tarbeks tootjate vahel 
tööstuses. Tuleks vältida seda, et enda tarbeks tootmist koheldakse erinevalt.

Muudatusettepanek 249
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Elektrit toodetakse ka tööstusobjektides ning seda tarbitakse kas täielikult või osaliselt enda 
vajaduste tarbeks. Eelnõus esinevas määratluses eristatakse ebaõiglaselt ettevõtjad ning 
sellega võimaldatakse konkurentsi moonutamist elektritootmisturul, samuti ebavõrdseid 
lahendusi üksikute tootjate jaoks mõeldud üksikasjalistes lahendustes ning näiteks seoses 
heitkoguste seirega.

Muudatusettepanek 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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



PE409.585v01-00 24/53 AM\733272ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

[u)] elektritootja – käitis, mis 1. jaanuaril 
2005 või pärast seda on tootnud 
elektrienergiat müügiks kolmandatele 
isikutele ja mis kuulub üksnes I lisa 
kategooriasse „Elektri või soojuse 
tarnimine“. Elektri edastamist eritariifide 
alusel ei loeta müügiks kolmandatele 
isikutele, välja arvatud juhul kui 
eritariifid sisaldavad 
kohandamismehhanismi, mis võimaldab 
CO2  saastekvootide hinda tagasi saada.

Or. en

Selgitus

Kavandatud kord (kõikide saastekvootide müümine oksjonil) kaastoodetud elektri osas – ehk 
soojus- ja elektrienergia koostootmise osas – on õigustatud ainult juhtumitel, kui tariifid 
võimaldavad kulude kajastamist hindades. Kui see ei ole võimalik, oleks kõikide 
saastekvootide müük oksjonil koostoodetud elektri jaoks kahjulik ning kahjustaks 
koostootmise arengut, andes eelise süsteemidele, mis eraldavad rohkem süsinikdioksiidi.
Oleks ebaõiglane eeldada, et elektritootmise suhtes kohaldatakse kõikide saastekvootide 
müümist oksjonil, kui elektrit müüakse eritariifide alusel, mis ei võimalda kulude kajastamist 
hindades.

Muudatusettepanek 251
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] elektrimahukad ettevõtted on I lisa 
lõikes 4 a sätestatud majandusüksused;”

Or. de
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Selgitus

I lisa lõige 4 a (uus) sisaldab elektrimahukate ettevõtete loetelu, mis peaksid saama kaudsete 
heitkoguste eest tasuta eraldatud kvoote. Järjepidevuse huvides tuleks artikli 10 punktist b 
lähtudes viidata I lisa lõikes 4 a elektrimahukate ettevõtete loetelule.

Muudatusettepanek 252
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] Gold Standard projekt – puhta arengu 
mehhanismi / ühisrakenduse projektid ja 
sellel põhinevad THVd / HVÜd, mis 
vastavad kõikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni tingimustele, eelkõige 
täiendavuse kriteeriumile; 

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et heitkoguste vähendamise sertifikaate arendatakse keskkonnaohutult ja et 
välditaks ebasihipärast kasutamist, tuleb termin Gold Standard määratleda ning siduda see 
ÜRO standarditega.

Muudatusettepanek 253
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] Gold Standard tüüpi projekt –
projektid, mis vastavad Gold Standard 
Foundationi kujundatud standarditele;
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Or. en

Selgitus

Nimetust Gold Standard kasutatakse selleks, et viidata kriteeriumidele, mida kasutatakse 
kvaliteetsete projektide määratlemiseks, näiteks nende projektide, mis on selgelt täiendavad ja 
aitavad kaasa säästlikule arengule. Seega on vaja selgelt määratleda, mida Gold Standardi 
all mõeldakse.

Muudatusettepanek 254
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [w)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[w)] süsinikdioksiidi leke  – tootmine, mis 
on otseselt seotud käesoleva direktiiviga, 
on viidud EList välja. Selline olukord võib 
kaasneda tootmisettevõtete 
ümberpaigutamisega, mille korral ei sõltu 
süsinikdioksiidi leke uue tootmisettevõtte 
suhtelisest tõhususest võrreldes ELis 
asendatud tootmisettevõttega, või impordi 
asendusest, kui Euroopa tooted 
asendatakse välismaise kaubaga, mida 
toodetakse süsinikdioksiidimahukamates 
käitistes.

Or. en

Selgitus

Terminit „süsinikdioksiidi leke”  kasutatakse direktiivis selge määratluseta. On oluline 
selgitada, millal süsinikdioksiidi leke tekib ja milline on käitiste süsinikdioksiidi suhtelise 
tõhususe osakaal. Pange tähele, et tootmistegevuse üleviimine EList piirkondadesse, mis ei 
kuulu I lisa alla, toob endaga kaasa süsinikdioksiidi lekke, kui ei alandata piirmäära, sest 
teised käitised täidavad vaba vahemiku.
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Muudatusettepanek 255
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] süsinikdioksiidi leke – tootmise 
üleviimine kõrgema 
süsinikdioksiidimahukusega käitistesse 
väljaspool ELi piire, mis on otseselt 
seotud tootmiskulude tõusuga käesoleva 
direktiivi rakendamise tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] väline käitis – käitis, mis on 
kolmanda osapoole omanduses ja/või 
mida käitab kolmas osapool ja mis täidab 
sellist funktsiooni, mida võiks 
alternatiivselt täita ka majandussektori 
tootmisprotsessi integreeritud sisemine 
tootmistegevus;

Or. en

Selgitus

Tuleks määratleda välise käitise mõiste, selleks et nad ei saaks kahju erinevate kvootide 
eraldamise meetodite ja seega erinevate kulude tõttu, mis oleksid kõrgemad kui sisemisel 
elektritootmisel sektorites, kuhu nad tarnivad.
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Muudatusettepanek 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] ajutine tõendatud heitkoguste 
vähendamine (ajutine THV) – ühik, mis 
antakse metsastamise või metsa 
uuendamise projekti eest ja mis kaotab 
kehtivuse kohustusteperioodi lõpus, mis 
järgneb perioodile, mil ühik väljastati 
vastavalt Kyoto protokolli artiklile 12 ning 
otsustele, mis võeti vastu lähtudes Kyoto 
protokollist;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] ajutine tõendatud heitkoguste 
vähendamine (ajutine THV) – ühik, mis 
antakse metsa uuendamise või 
metsastamise eest ja mis kaotab kehtivuse 
kohustusteperioodi lõpus, mil ühik 
väljastati vastavalt Kyoto protokolli 
artiklile 12 ning ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli 
käsitlevatele otsustele.

Or. fr
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Selgitus

Selleks et hõlmata metsadega seotud kestvuse puudumise oht, pakub puhta arengu mehhanism 
välja ajutised ühikud; neid käsitlev üksikasjalik kord kehtestati 2003. aastal Milano 
konverentsil (otsus 19/CP.9).

Muudatusettepanek 259
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] sektorid, kus valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht – artikli 10a 
lõike 9 kriteeriumide kohaselt 
määratletud ja I a lisas loetletud sektorid;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 260
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] sektorid, kus valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht – artikli 10a 
lõike 9 kriteeriumide kohaselt 
määratletud ja I a lisas loetletud sektorid;

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] sektorid, kus valitseb tõsine 
süsinikdioksiidi lekke oht – artikli 10a 
lõike 9 kriteeriumide kohaselt 
määratletud sektorid, mis on loetletud 
käesoleva direktiivi I a (uus) lisas;

Or. pl

Selgitus

Et olla kooskõlas artikli 10a lõike 9 ja I a lisa (uus) kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 262
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt [v)] (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[v)] sektorid, kus valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht – artikli 10a 
lõike 9 kriteeriumide kohaselt 
määratletud ja I a lisas loetletud sektorid;

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3c lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2.  Aastal 2013 ja […] igal järgneval 
aastal väheneb õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 95 protsendilt vastavalt artiklis 
9 määratletud lineaarsele 
vähendamistegurile.”

Or. en

Muudatusettepanek 264
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3c lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Alates 1. jaanuarist 2013 [...] 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 95% varasematest lennunduse 
heitkogustest, mida ajakohastatakse 
vastavalt artikli 9 alusel kehtivale 
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lineaarsele tegurile igal järgneval aastal.”

Or. en

Selgitus

Nõukogu ja Euroopa Parlamendi kokkuleppes lennunduse lisamise kohta saastekvootidega 
kauplemise süsteemi on kirjas, et ülempiiri võib kohandada üldise revisjoni osana. Teisel 
perioodil tuleb lennundust kohelda nagu kõiki teisi sektoreid. Seetõttu tuleks lineaarset 
tegurit rakendada ka lennunduse osas.

Muudatusettepanek 265
Peter Liese, Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3d lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–5 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80% lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata. Alates 
2014. aastast vähendatakse käesoleva 
lõike kohaselt õhusõiduki käitajatele 
eraldatavaid tasuta kvoote võrdse koguse 
võrra, nii et 2020. aastal enam tasuta
kvoote ei eraldata.”

Or. en

Selgitus

See on kooskõlas nõukogu ja parlamendi vahel sõlmitud kokkuleppega lennunduse lisamise 
kohta heitkogustega kauplemise süsteemi. Kokkuleppes sätestatakse, et enampakkumisel 
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müüdavaid kvoote võib suurendada üldise läbivaatamise käigus. Muudatusettepaneku autorid 
osutasid sellele võimalusele ja toetavad ideed, mille komisjon üldise läbivaatamise käigus 
välja pakkus.

Muudatusettepanek 266
Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artikli 3d lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Seoses saastekvootidega müümisega 
oksjonil võrdsustatakse lennundus alates 
1. jaanuarist 2013 elektritootjatega.”

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 267
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 4



PE409.585v01-00 34/53 AM\733272ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kasvuhoonegaaside heitmeload

Liikmesriigid tagavad, et alates 1. 
jaanuarist 2005 ei tegele ükski käitis I 
lisas loetletud tegevusaladega, millest 
tulenevad selle tegevusega seotud 
kindlaksmääratud heitkogused, välja 
arvatud juhul, kui käitajal on luba, mille 
pädev asutus on välja andnud kooskõlas 
artiklitega 5 ja 6, või käitis on vastavalt 
artiklile 27 […] ühenduse süsteemist 
välja arvatud.”

Or. en

Selgitus

Tegemist on direktiivi 2003/87/EÜ tehnilise muudatusega artikli osas, mida komisjoni 
ettepanekus ei muudetud. Selles täpsustatakse, et väikestele käitistele vastavalt artiklile 27 
antavad vabastused ei ole kolmandas etapis enam ajutised, vaid püsivad.

Muudatusettepanek 268
Caroline Lucas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) meetmed, mille eesmärk on kontrollida 
heitkoguseid kooskõlas artikli 14 kohaselt 
vastuvõetud määrusega ja nendest aru 
anda.

(d) seirekava ja teised meetmed, mis 
vastavad artikli 14 kohaselt vastuvõetud
määruse kriteeriumidele.

Or. en
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Selgitus

Seirekava on oluline juriidiline nõue kasvuhoonegaaside heitmeloa saamisel. Seetõttu tuleks 
see ära märkida ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiivi artiklis 5. Nimetatud 
kava peab vastama artiklis 14 mainitud uue seire- ja raporteerimismääruse nõuetele.

Muudatusettepanek 269
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 6 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele ei ole vaja asetada uut kohustust revideerida kasvuhoonegaaside 
heitmelubasid. Revisjone ajakohastatakse liikmesriikides, kui tootmisprotsessides toimuvad 
olulised muudatused, käitist uuendatakse jne.

Muudatusettepanek 270
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 6 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:

välja jäetud



PE409.585v01-00 36/53 AM\733272ET.doc

ET

„Pädev asutus kontrollib vähemalt iga viie 
aasta järel kasvuhoonegaaside heitmelube 
ja teeb vajaduse korral asjakohased 
muudatused.“

Or. en

Selgitus

Pädevatele asutustele ei ole vaja asetada uut kohustust revideerida kasvuhoonegaaside 
heitmelubasid. Revisjone ajakohastatakse liikmesriikides, kui tootmisprotsessides toimuvad 
olulised muudatused, käitist uuendatakse jne.

Muudatusettepanek 271
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 9 välja jäetud
Ühenduse saastekvootide üldkogus

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse 
saastekvootide üldkogust lineaarselt, 
arvutades alates ajavahemiku 2008–2012 
keskelt. Kogust vähendatakse lineaarse 
teguri 1,74 % võrra, võrreldes kvootide 
keskmise üldkogusega, mille liikmesriigid 
on eraldanud vastavalt komisjoni 
otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.
juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks 
2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012 eraldatud kvootide 
üldkogustel.
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Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse 
teguri läbi hiljemalt 2025. aastal.”

Or. pl

Selgitus

Saastekvootide üldkoguse vähendamine lineaarselt tooks endaga kaasa ka lineaarse kulude 
kasvu liikmesriikide ühiskonnale ja majandusele. Koos kerkivate kütuse- ja toiduhindadega 
muutuks selle mõjul ühiskond lihtsalt märkimisväärselt vaesemaks.

Muudatusettepanek 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012. Lineaarne tegur vastab kogu 
ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks vähemalt 40% võrra 
võrreldes 1990. aasta tasemega, ühenduse 
süsteemi kuuluvad sektorid võtavad 
heitkoguste vähendamisel enda kanda 
kaks kolmandikku, vähendamise aluseks 
võetakse 2005. aasta tõendatud 
heitkogused. Komisjon avaldab lineaarse 
teguri 30. juuniks 2010.

30. juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks 
2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 

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

komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012 eraldatud kvootide üldkogustel.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2015. aastal, tagamaks, et 
EL tegutseb kooskõlas kõige uuematest 
teaduslikest andmetest lähtuvate säästvate 
heitkoguste tasemetega.“

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani olid teadlased üksmeelel, et ohutu piir kliimamuutuse halvimate mõjude 
ärahoidmiseks on 450 miljondikku, kuid uuemad andmed näitavad, et kriitiline piir algab juba 
350 miljondiku juures. See tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb aastaks 2030 
vähendada vähemalt 60% ja aastaks 2050 100%. Et saavutada niisugust vähendamist 
ettearvestatavalt ja kulutõhusalt, on 2020. aastaks vaja ambitsioonikamat eesmärki.

Muudatusettepanek 273
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

30. juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks 
2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 

30. juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks
2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
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2008–2012 eraldatud kvootide üldkogustel. 2008–2012 eraldatud kvootide üldkogustel.
Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal. Kui 
valitsustevaheline kliimamuutuste rühm 
jõuab järelduseni, et kliima muutub 
arvatust kiiremini, vaatab komisjon 
viivitamatult lineaarse teguri läbi ja 
vajadusel teeb ettepaneku selle 
kohandamiseks.

Or. en

Selgitus

Bali konverentsil arvestati, et tööstusriigid peaksid vähendama oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 25% võrra, et saavutada 2020. aastal 40%-line vähendamine võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Seatud eesmärgi saavutamiseks tuleks ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis alustada 25%-lise vähendamisega aastaks 2020 (võrreldes 2005. aasta tasemega), 
mida võib 2012. aasta järgse rahvusvahelise kokkuleppe raames tõsta 30%-le. Seega tuleks 
lineaartegur korrigeerida 2% peale (1,74 x 25/21). Üleminek 25%-lt 30%-le peaks olema 
suhteliselt lihtne võrreldes üleminekuga 20%-lt 30%-le. Tegur tuleks läbi vaadata kohe, kui 
IPCC uutes järeldustes seda vajalikuks peetakse.

Muudatusettepanek 274
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast ja kuni 2020. aastani
vähendatakse igal aastal eraldatavat 
ühenduse saastekvootide üldkogust 
lineaarselt, arvutades alates ajavahemiku 
2008–2012 keskelt. Kogust vähendatakse 
lineaarse teguri 1,74 % võrra, võrreldes 
kvootide keskmise üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

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

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

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi järgmiseks perioodiks hiljemalt 2016. 
aastal.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks kindlaks määrata mängureeglid tulevaseks perioodiks 2013–2020. 2020. 
aastale järgnev periood peaks põhinema uue kaasotsustamismenetluse abil tehtud revisjonil.
Nimetatud perioodi lõpp peab tähendama ka ülempiiri määramise perioodi lõppu. 2020. 
aastale järgneva perioodi kohta tuleb juba varakult alustada saastekvootidega kauplemise 
süsteemi koormuse läbivaatamist.

Muudatusettepanek 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012. Lineaarne tegur vastab kogu 
ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks 30% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega, ühenduse süsteemi 
kuuluvad sektorid võtavad heitkoguste 
vähendamisel enda kanda kaks 
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kolmandikku.  Vähendamise aluseks 
võetakse 2005. aasta tõendatud 
heitkogused. Komisjon avaldab lineaarse 
teguri 30. juuniks 2010.
Kui ei sõlmita rahvusvahelist kokkulepet 
kliimamuutuste kohta, mille tulemusel 
vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud ulatuses, vähendatakse 
lineaarset tegurit, et see vastaks kogu 
ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks 20% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega, ühenduse süsteemi 
kuuluvad sektorid võtavad heitkoguste 
vähendamisel enda kanda kaks 
kolmandikku. Vähendamise aluseks 
võetakse 2005. aasta tõendatud 
heitkogused. 

Or. en

Selgitus

EL peaks tegema ettepaneku vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30% võrra 1990. 
aasta tasemest, et saavutada üldine kokkulepe kliimamuutuse osas. Juhul, kui rahvusvahelist 
kokkulepet ei sõlmita, võib ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi ülempiiri vähendada, et 
see oleks kooskõlas 1990. aasta taseme alusel seatud eesmärgiga vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%.

Muudatusettepanek 276
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 

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

vähendatakse lineaarse teguri võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012. Lineaarne tegur vastab kogu 
ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks 30% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega, ühenduse süsteemi 
kuuluvad sektorid võtavad heitkoguste 
vähendamisel enda kanda kaks 
kolmandikku.  Vähendamise aluseks 
võetakse 2005. aasta tõendatud 
heitkogused. Komisjon avaldab lineaarse 
teguri 30. juuniks 2010.

Or. en

Selgitus

EL kohustus Bali konverentsil vähendamisega ulatuses 25-40%. Teaduslikud andmed viitavad 
sellele, et EL peaks tegema ettepaneku seada realistlikum vähendamiseesmärk, et saavutada 
üldine kokkulepe kliimamuutuse osas ja et hoida ära ohtlikku kliimamuutust.

Muudatusettepanek 277
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012. Lineaarne tegur vastab kogu 
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ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks 30% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega, ühenduse süsteemi 
kuuluvad sektorid võtavad heitkoguste 
vähendamisel enda kanda kaks 
kolmandikku. Vähendamise aluseks 
võetakse 2005. aasta tõendatud 
heitkogused. Komisjon avaldab lineaarse 
teguri 30. juuniks 2010.

Or. en

Selgitus

EL peaks tegema ettepaneku vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30% võrra 1990. 
aasta tasemest, et saavutada üldine kokkulepe kliimamuutuse osas.

Muudatusettepanek 278
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri võrra, 
võrreldes kvootide keskmise üldkogusega, 
mille liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012. Lineaarne tegur vastab kogu 
ühendust hõlmavale eesmärgile 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 
2020. aastaks 30% võrra võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Teguri arvutamisel 
võetakse arvesse lisapingutusi, mida 
tehakse sektorites, mis ei kuulu ühenduse 
süsteemi, ja lennundussektoris.
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Vähendamise aluseks võetakse 2005. 
aasta tõendatud heitkogused. Komisjon 
avaldab lineaarse teguri 30. juuniks 2010.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga lennunduse ülempiiri kohta ja 
muudatusettepanekuga jõupingutuste jagamise ambitsioonikuse suurendamise kohta.
Komisjoni ettepanek toob kaasa liiga suured jõupingutused juba saastekvootidega kauplemise 
süsteemi hõlmatud sektoritelt ja liiga nõrga panuse süsteemivälistelt sektoritelt ja 
lennundussektorilt. See on eriti ilmne 30-protsendilise stsenaariumi puhul.

Muudatusettepanek 279
Caroline Lucas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast vähendatakse igal 
aastal eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, arvutades alates 
ajavahemiku 2008–2012 keskelt. Kogust 
vähendatakse lineaarse teguri võrra, mis 
vastab kahele kolmandikule ühenduse 30-
protsendisest üldisest vähendamisest 
2020. aastaks, ja see kinnitatakse kvootide 
keskmise üldkogusega, mille liikmesriigid 
on eraldanud vastavalt komisjoni otsustele 
riiklike saastekvootide eraldamise kavade 
kohta ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljanda hindamisaruande stsenaariumis, kus 
peetakse pakutakse välja tõenäosus 50%, et temperatuuri tõus püsib +2C juures, eeldatakse, 
et tööstusriigid vähendavad 2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% võrreldes 1990. aasta 
tasemega ja need osapooled, kes ei kuulu I lisa alla, korraldavad oma majandustegevuse 
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ümber.  Mida kauem viivitada, seda kallimaks vähendamine muutub, seetõttu peaks EL võtma 
oma meetmete alguspunktiks 30-protsendilise vähendamiseesmärgi.

Muudatusettepanek 280
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast ja kuni 2020. aastani
vähendatakse igal aastal eraldatavat 
ühenduse saastekvootide üldkogust 
lineaarselt, arvutades alates ajavahemiku 
2008–2012 keskelt. Kogust vähendatakse 
lineaarse teguri 1,74 % võrra, võrreldes 
kvootide keskmise üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Alates 2013. aastast ja kuni 2020. aastani
vähendatakse igal aastal eraldatavat 
ühenduse saastekvootide üldkogust 
lineaarselt, arvutades alates ajavahemiku 
2008–2012 keskelt. Kogust vähendatakse 
lineaarse teguri 1,74 % võrra, võrreldes 
kvootide keskmise üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
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eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 283
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012 eraldatud või eraldatavatel
kvootide üldkogustel.

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, et komisjon ei peaks ootama ära II etapis kõikide 
saastekvootide jagamist, et avaldada 2013. aastaks saastekvootide üldkogus.

Muudatusettepanek 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2016. aastal.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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



PE409.585v01-00 48/53 AM\733272ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2016. aastal.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Oleme seisukohal, et lineaarne tegur tuleks pigem vaadata läbi enne uue perioodi algust.
2020. aastaks on meil uut infot selle kohta, kas on vajalik/võimalik sätestada rangem 
vähendamistempo. Ei ole mõtet oodata 2025. aastani.

Muudatusettepanek 287
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi hiljemalt 2025. aastal.

Komisjon vaatab kõnealuse lineaarse teguri 
läbi iga viie aasta järel uusimate 
teadusandmete alusel, et tagada selle 
asjakohasus eesmärkide saavutamisel 
võitluses kliimamuutuse vastu.

Or. el

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm esitab iga viie aasta järel raporti kliimamuutuste 
valdkonna uusimate teadusandmete kohta. Tagamaks, et ELi tasandil toimuv heitkoguste 
vähendamise eesmärk põhineb asjakohastel teadusandmetel, tuleks lineaarne tegur iga viie 
aasta järel läbi vaadata.

Muudatusettepanek 288
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a välja jäetud

Ühenduse saastekvootide üldkoguse 
kohandamine

1. Käitiste puhul, mis olid ajavahemikul 
2008–2012 hõlmatud ühenduse 
süsteemiga artikli 24 lõike 1 kohaselt, 
kohandatakse alates 1. jaanuarist 2013 
eraldatavate kvootide kogust nii, et see 
väljendaks kõnealustele käitistele 
ühenduse süsteemiga hõlmamise 
ajavahemikul eraldatud kvootide aasta 
keskmist, mida on kohandatud artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.
2. Käitiste puhul, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles 2013. aastast 
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alates, tagavad liikmesriigid, et selliste 
käitiste käitajad saavad esitada 
asjakohasele pädevale asutusele 
sõltumatult tõendatud andmed 
heitkoguste kohta, et neid saaks kvootide 
eraldamisel arvesse võtta.
Kõnealused andmed esitatakse hiljemalt 
30. aprilliks 2010 asjakohasele pädevale 
asutusele kooskõlas artikli 14 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud sätetega.
Kui esitatud andmed on nõuetekohaselt 
põhjendatud, teavitab pädev asutus 
komisjoni hiljemalt 30. juuniks 2010 ning 
eraldatavate kvootide kogust, mille suhtes 
on kohaldatud artiklis 9 osutatud 
lineaarset tegurit, kohandatakse vastavalt.
3. Komisjon avaldab lõigetes 1 ja 2 
osutatud kohandatud kogused.

Or. pl

Selgitus

Saastekvootide üldkoguse vähendamine lineaarselt tooks endaga kaasa ka lineaarse kulude 
kasvu liikmesriikide ühiskonnale ja majandusele. Koos kerkivate kütuse- ja toiduhindadega 
muutuks selle mõjul ühiskond lihtsalt märkimisväärselt vaesemaks. Olukorda halvendab 
veelgi pärast 2013. aastat kavandatav ettevõtjate laialdane hõlmamine ühenduse süsteemi.

Muudatusettepanek 289
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab lõigetes 1 ja 2 
osutatud kohandatud kogused.

3. Seoses käitistega, mis artikli 27 
kohaselt ühenduse süsteemist välja 
arvatakse või mida plaanitakse sulgeda, 
vähendatakse vastavalt kvootide 
üldkogust.
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Komisjon avaldab lõigetes 1 ja 2 osutatud 
kohandatud kogused.

Or. en

Selgitus

Kui käitised arvatakse ELi saastekvootidega kauplemise süsteemist välja, tuleb kvootide 
üldkogust vähendada, et säilitada süsteemi üldine piirmäär.

Muudatusettepanek 290
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon avaldab lõigetes 1 ja 2 
osutatud kohandatud kogused.

3. Komisjon avaldab lõigetes 1 ja 2 
osutatud kohandatud kogused 30. 
septembriks 2010.

Or. en

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, et täpsustada kuupäeva, mil komisjon peab avalikustama 
liikmesriikide esitatud teabe seoses käitistega, mis hõlmatakse II etapil või alates 2013. 
aastast.

Muudatusettepanek 291
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 292
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käitiste puhul, mis ei ole hõlmatud 
ühenduse süsteemiga artikli 27 kohaselt, 
kohandatakse alates 1. jaanuarist 2013 
eraldatavaid kvoote väiksemaks 
kõnealuste käitiste tõendatud heitkoguste 
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keskmise taseme võrra ajavahemikul 
2005–2007, miinus 21% kõnealustest 
heitkogustest; see kogus vastab ühenduse 
süsteemi kuuluvate käitiste heitkoguste 
ettenähtud vähendamistele, et saavutada 
vähemalt 20-protsendiline 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine võrreldes 1990. tasemega.
Kui kliimamuutust käsitlev 
rahvusvaheline kokkulepe on sõlmitud, 
siis käesoleva lõike alusel väiksemaks 
korrigeeritud kvootide hulka 
vähendatakse, et need kajastaksid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
revideeritud vähendamist alla 1990. aasta 
taseme.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga artiklile 27, millega tõstetakse 
heitkoguste piirmäära 25 000ni. Sellega eemaldatakse 6300 (mitte 4200) väikest rajatist 
süsteemi halduskoormusest, kuid heitmete üldkogus väheneb ainult 2,4%. Artikli 9a kohta on 
vaja teha muudatusettepanek, et vastavalt kohandada üldist ülempiiri madalamaks.
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