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Muudatusettepanek 293
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikkel 10 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 10

Saastekvootide müük oksjonil
1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.
2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:
(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;
(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, 
kes ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.
Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud 
protsendimäärasid proportsionaalselt, et 
ümberjaotamise määr oleks 10 %.
3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
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tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:
(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;
(b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %, ning 
ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 %;
(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;
(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;
(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;
(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.
4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva 
teabe otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.
5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
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ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel on 
täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Enampakkumine saastekvootidega kauplemise süsteemi raames tähendab kõigile tarbijatele 
suurimat kulu, ilma lisakasuta CO2 heite vähendamise seisukohalt. See ei tähenda midagi 
muud kui uut CO2 maksu, mida tarbijad peavad maksma. Selleks et säästa ELi tarbijatele 
kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida energiahinnad allpool 20–30 €/MWh taset, seadmata 
küsimuse alla saastekvootidega kauplemise süsteemi tõhusust, ei peaks see põhinema 
enampakkumisel. Tasuta eraldamine võrdlusanalüüsi ja tegeliku tootmise alusel võib olla 
kuluefektiivseks ja ökoloogiliselt tõhusaks vahendiks.

Muudatusettepanek 294
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

1. Alates 2013. aastast müüb ühenduse 
amet oksjonil kõik kvoodid, mida ei 
eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:
(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
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ühenduse süsteemi raames aastal 2005;
(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, 
kes ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.
Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud 
protsendimäärasid proportsionaalselt, et 
ümberjaotamise määr oleks 10 %.
3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. EL peaks kasutama 100%
saastekvootide oksjoni käigus saadud tulust 
järgmistel eesmärkidel:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe, 
taastuvenergia ja süsinikku
mittesisaldavate energiavormide fondi, 
kliimamuutuste mõjudega kohanemine 
ning heitkoguste vähendamise ja mõjudega 
kohanemise alase uurimis- ja 
arendustegevuse rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;
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(ca) puhaste energiakandjate 
arendamine;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(e) abi teatavatele liikmesriikidele 
ühenduse solidaarsuse ja majanduskasvu 
edendamiseks kuni 10% ulatuses 
saastekvootide oksjonituludest nende 
liikmesriikide jaoks tervikuna, ning abi
kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades;

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine, kuni [x %, vajab 
kindlaksmääramist] ulatuses 
saastekvootide oksjonil saadud 
kogutulust.

4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.

4. Komisjon lisab igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel on 
täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab artikli 23 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt hiljemalt 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. 
Oksjonisüsteem korraldatakse nii, et luua 
pidevalt likviidne ja läbipaistev turg.

Eeltoodud eesmärkide saavutamiseks 
peab esimeses lõigus nimetatud määrus 
tuginema järgmistele põhimõtetele:
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tuleb kasutada ühtainsat süsteemi, millele 
peab olema juurdepääs distantsilt, mis 
peab olema tõhus, mõistliku 
maksumusega ning mida juhib 
terviklikkuse tagamiseks üks ühenduse 
tasandil haldaja;
– oksjonile peab olema tagatud 
minimaalse tasu eest juurdepääs igale 
huvirühmale, kes tõendab oma 
krediidivõimet ja omab kontot 
kvoodiregistris;
– määrusega tuleb kehtestada oksjonil 
müüdavate kogumahtude kava, mis oleks 
kooskõlas kvootide tagastamise 
tähtaegadega ja ettevõtete 
sularahareservidest tingitud piirangutega;
kava peab välistama võimaluse 
korraldada üksainus oksjon kogu 
kõnealuse perioodi kohta.
Määrusega nähakse ette, et turu 
järelevalvet teostab olemasolev või loodav 
asutus, mille ülesanded on sarnased 
tooraineturu järelevalveasutuse omadega.

Or. fr

Selgitus

Oksjoneid tuleb läbi viia ühenduse tasandil, mitte liikmesriikide poolt eraldi. ELil peab olema 
võimalik investeerida rohkem vajalikku energiatehnoloogiasse ja CO2 heitkoguste 
vähendamise tehnoloogiasse, et luua tingimusi CO2 heitkoguste vähendamiseks praegusest 
kuni 2050. aastani. Kui kasutada tulu ühenduse tasandil, saab Euroopa teadusuuringuid 
piisavalt hästi korraldada ja viia seega tasemele, mis on võrreldav näiteks USA ja Jaapaniga.

Muudatusettepanek 295
Caroline Lucas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2013. aastast müüvad 1. Alates 2013. aastast müüvad 
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liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui oksjonid vähendaksid 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 296
Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid, mida 
ei eraldata tasuta kooskõlas artikliga 10a.

1. Alates 2013. aastast müüvad 
liikmesriigid oksjonil kõik kvoodid.

Or. en

Selgitus

Täielik enampakkumine peaks saama kohe üldreegliks. Seda nõutakse juhul, kui äriühingutel 
peavad olema tõhusad stiimulid nende tootmisest tulenevate keskkonnakulude vähendamiseks.
Seitsmeaastane üleminekuaeg võimaldaks äriühingutel liiga pikka aega vältida tegelemist 
nende tegevusest tulenevate keskkonnakuludega.
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Muudatusettepanek 297
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus on võrdne 
asjaomase liikmesriigi osaga tõendatud 
heitkogustest ühenduse süsteemi raames 
aastal 2005;

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;
(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.
Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Neil eesmärkidel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud 
protsendimäärasid proportsionaalselt, et 
ümberjaotamise määr oleks 10 %.

Or. en

Selgitus

Para. 2: Kliimapoliitika vahendid nagu ELi heitkogustega kauplemise süsteem peaksid looma 
selged võrdsed tingimused. Ühtekuuluvusküsimustega tegeletakse teiste poliitikavahenditega.
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Muudatusettepanek 298
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 45% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ja sel viisil 
suurendatakse kõnealuste liikmesriikide 
poolt punkti a kohaselt oksjonil müüdavate 
kvootide kogust IIa lisas täpsustatud 
protsendimäärade võrra.

(b) 5% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ja sel viisil 
suurendatakse kõnealuste liikmesriikide 
poolt punkti a kohaselt oksjonil müüdavate 
kvootide kogust IIa lisas täpsustatud 
protsendimäärade võrra.

(ba) 50% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jäetakse müümiseks 
komisjonile, et rahastada 
kasvuhoonegaaside vähendamist, metsade 
raadamise ja nende seisundi halvenemise 
vältimist ning kliimamuutusega 
kohanemist riikides, mis ei ole ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni I 
lisaga liitunud. 

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud protsendimäärasid 
proportsionaalselt, et ümberjaotamise määr 
oleks 10 %.

Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud protsendimäärasid 
proportsionaalselt, et ümberjaotamise määr 
oleks 5%.
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Or. en

Selgitus

Vähemalt 50 % oksjonil saadavast tulust tuleks kasutada kliimameetmete toetamiseks 
arenguriikides. Et vältida liikmesriikide iga-aastaste eelarvemenetlustega seotud probleeme, 
peaks vastava osa saastekvootidest müüma komisjon ning seda tuleks kasutada sel eesmärgil.

Muudatusettepanek 299
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:

2. Iga liikmesriigi poolt oksjonil 
müüdavate kvootide kogus koosneb 
järgmistest osadest:

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 70% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(b) 10 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ja sel viisil 
suurendatakse kõnealuste liikmesriikide 
poolt punkti a kohaselt oksjonil müüdavate 
kvootide kogust IIa lisas täpsustatud 
protsendimäärade võrra.

(b) 30% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse solidaarsuse 
ja majanduskasvu eesmärgil ja sel viisil 
suurendatakse kõnealuste liikmesriikide 
poolt punkti a kohaselt oksjonil müüdavate 
kvootide kogust IIa lisas täpsustatud 
protsendimäärade võrra.

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal. 

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud protsendimäärasid 
proportsionaalselt, et ümberjaotamise määr 
oleks 10 %.

Vajaduse korral kohandatakse esimese 
lõigu punktis b osutatud protsendimäärasid 
proportsionaalselt, et ümberjaotamise määr 
oleks 30%.
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Or. pl

Selgitus

Ettepanek jaotada 10% kvootidest solidaarsuse ja kasvu edendamiseks ühenduse piires on 
ebaproportsionaalne nende riikide arenguvajadustega, kes on aastaid püüdnud oma 
majanduslikust mahajäämusest jagu saada ning kus majanduse kiire üleminek 
alternatiivsetele energiaallikatele ei ole sotsiaalsest, keskkonna- ja majanduslikust 
seisukohast võimalik.

Muudatusettepanek 300
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 80% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkoguste 
keskmisest näitajast ühenduse süsteemi 
raames aastatel 2005–2007;

Or. en

Selgitus

Et tagada realistlikke heitkoguste suundumusi liikmesriikides ja vältida ilmastikutingimustest, 
näiteks soojadest talvedest tulenevaid lahknevusi, tuleks lähtuda kolmeaastasest perioodist 
(2005–2007), et tulemust ei mõjutaks aastate erinevused.

Muudatusettepanek 301
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 80% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkoguste 
keskmisest näitajast ühenduse süsteemi 
raames aastatel 2005–2007;

Or. en

Selgitus

Et tagada realistlikke heitkoguste suundumusi liikmesriikides ja vältida ilmastikutingimustest, 
näiteks soojadest talvedest tulenevaid lahknevusi, tuleks lähtuda kolmeaastasest perioodist 
(2005–2007), et tulemust ei mõjutaks aastate erinevused.

Muudatusettepanek 302
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastatel 2005–
2007;

Or. fi

Selgitus

Selle asemel, et kasutada ühe aasta andmeid, tuleks saastekvootide jagamisel lähtuda 
vähemalt kahe aasta keskmistest näitajatest. Heidete kogused võivad eri aastatel erineda ka 
looduslikel põhjustel: seega tuleks võrdluspunktina kasutada pigem perioodi kui aastat.
Komisjoni ettepanekus märgitakse lisaks, et komisjon on valmis esitama võrdluseks 2006. 
aasta heitkoguste andmeid, kui need selguvad. 

On oluline meeles pidada, et mitmeaastase perioodi kasutamine arvestuse alusena ei muuda 
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ühenduse saastekvoote tervikuna.

Muudatusettepanek 303
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 90 % oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkogustest 
ühenduse süsteemi raames aastal 2005;

(a) 90% oksjonil müüdavate kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide vahel 
osadena, mis on võrdsed asjaomase 
liikmesriigi osaga tõendatud heitkoguste 
keskmisest näitajast ühenduse süsteemi 
raames aastatel 2005–2007;

Or. en

Selgitus

Ühe aasta asemel tuleks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide arvutamisel aluseks võtta pikem periood, nii et tulemust ei mõjutaks 
aastatevahelised erinevused ja kõikumised loodustingimuste tõttu.

Vaatlusperioodi rakendamine kvootide eraldamisel ei muudaks ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi kogumahtu ega niinimetatud jõupingutuste jagamist liikmesriikide vahel 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorites. Seletuskirja allmärkuses 11 
komisjon juba teatas, et on valmis kaaluma võimalust võtta arvestamise aluseks tõendatud 
heitkoguste keskmise näitaja aastatel 2005–2006.

Muudatusettepanek 304
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 10% oksjonil müüdavate kvootide välja jäetud
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üldkogusest jaotatakse teatavate 
liikmesriikide vahel ühenduse 
solidaarsuse ja majanduskasvu eesmärgil 
ja sel viisil suurendatakse kõnealuste 
liikmesriikide poolt punkti a kohaselt 
oksjonil müüdavate kvootide kogust IIa 
lisas täpsustatud protsendimäärade võrra.

Or. de

Selgitus

Ei ole mingit põhjust rakendada kliimapoliitika raames liikmesriikide 
solidaarsusmehhanismi. Solidaarsust järgitakse Euroopa Liidus olemasolevate rahaliste 
vahenditega, nagu struktuurifondid ja ühenduse eelarve. Lisaks toetab muudatusettepaneku 
esitaja raportööri soovi, et oluline osa oksjonil saadud rahast kulutataks kolmandates, eeskätt 
arenguriikides. See on veel üks põhjus, miks antud säte ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 305
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt -ba (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 10 % oksjonile minevast kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel vastavalt edusammudele, mida on 
tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta ja 
aasta 2005 vahel, selleks et võtta arvesse 
samme, mis on astutud enne ühenduse 
süsteemi kasutuselevõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

On vaja lähenemisviisi, mis kajastaks asjakohaselt konkreetsete riikide Kyoto saavutusi, nagu 
on sätestatud 2007. ja 2008. aasta kevade Euroopa Ülemkogu järeldustes. See on selgelt välja 
toodud ettepanekus lisada liikmesriikide vahel oksjonile minevale kvootide üldkogusele 10 % 
vastavalt edusammudele, mida on tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta(te) ja aasta 2005 
vahel.
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Muudatusettepanek 306
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt -ba (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 10 % oksjonile minevast kvootide 
üldkogusest jaotatakse liikmesriikide 
vahel vastavalt edusammudele, mida on 
tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta ja 
aasta 2005 vahel, selleks et võtta arvesse 
samme, mis on astutud enne ühenduse 
süsteemi kasutuselevõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

On vaja lähenemisviisi, mis kajastaks asjakohaselt konkreetsete riikide Kyoto saavutusi, nagu 
on sätestatud 2007. ja 2008. aasta kevade Euroopa Ülemkogu järeldustes. See on selgelt välja 
toodud ettepanekus lisada liikmesriikide vahel oksjonile minevale kvootide üldkogusele 10 % 
vastavalt edusammudele, mida on tehtud Kyoto protokolli võrdlusaasta(te) ja aasta 2005 
vahel.

Muudatusettepanek 307
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. 
aastal, tõendatud heitkoguseid ühenduse 
süsteemi raames 2007. aastal.

Punkti a kohaldamisel kasutatakse nende 
liikmesriikide osatähtsuse arvutamisel, kes 
ei osalenud ühenduse süsteemis 2005. või 
2006. aastal, tõendatud heitkoguseid 
ühenduse süsteemi raames 2007. aastal.
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Or. en

Selgitus

Ühe aasta asemel tuleks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide arvutamisel aluseks võtta pikem periood, nii et tulemust ei mõjutaks 
aastatevahelised erinevused ja kõikumised loodustingimuste tõttu. Vaatlusperioodi 
rakendamine kvootide eraldamisel ei muudaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
kogumahtu ega niinimetatud jõupingutuste jagamist liikmesriikide vahel heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorites. Seletuskirja allmärkuses 11 komisjon juba 
teatas, et on valmis kaaluma võimalust võtta arvestamise aluseks tõendatud heitkoguste 
keskmise näitaja aastatel 2005–2006.

Muudatusettepanek 308
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik ei saavuta aastast 
vähendamise eesmärki [jõupingutusi 
käsitleva otsuse] kohaselt, nagu on 
määratletud otsuse lisas ja artiklis 3, 
vähendatakse liikmesriigi kvootide 
üldkogust vastavalt käesoleva direktiivi 
artikli 9 punktile a ja artiklile 10 
heitkoguste vähendamise selle aasta 
puudujäägiga võrdse kvootide koguse 
võrra. Äravõetud kvoodid jagatakse nende 
liikmesriikide vahel ja müüakse nende 
liikmesriikide poolt vastavalt 
[jõupingutusi käsitlevale otsusele], et 
hoida ühenduse süsteemi raames 
kehtestatud piirmäär muutmata. 

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon jagab saastekvootide 
oksjonitel saadud tulud liikmesriikide 
vahel proportsionaalselt eraldatud 
saastekvootidega, võttes arvesse II a lisas 
sätestatud kava.

Or. nl

Selgitus

Kõik liikmesriigid saavad ühenduse tasandil korraldatud oksjoni tuludest proportsionaalse 
osa. Kui peaks otsustatama, et oksjoni korraldab liikmesriik eraldi, on see hea viis 
kindlustamaks, et iga liikmesriik saab oma õiglase osa oksjoni tuludest.

Muudatusettepanek 310
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. 80% lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulust, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleb kasutada ühenduse 
süsteemi võimalike negatiivsete mõjude 
vähendamiseks. Liikmesriigid võivad 
kasutada seda tulu tarbijatele kõrgemate 
hindade ja ettevõtetele suuremate kulude 
kompenseerimiseks. Võib lahendada ka 
sotsiaalprobleeme, nagu elektrihinna tõus 
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väiksema ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele.
20 % lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulust, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleks kasutada järgmistel 
eesmärkidel, tähtsuse järjekorras:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides, metsastamise ja taasmetsastamise 
soodustamine;

(b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %, ning 
ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 %;

(b) kliimamuutuse mõjudega kohanemine 
ja aitamine arenguriikidel kliimamuutuse 
mõjudega kohaneda; 

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja
geoloogiline säilitamine;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumise ja
geoloogilise säilitamise ajutine toetamine; 
ning

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;
(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en
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Selgitus

Tulude määramine eriotstarbeks suurendab kliimaeesmärkide saavutamisega seotud 
sotsiaalkulusid, kuna liikmesriikidel oleksid vaid piiratud võimalused korvata 
süsinikuhindade kasvu, kompenseerides seda tarbijatele madalama tulumaksu või ettevõtte 
tulumaksuga. Seepärast tuleks eriotstarbeks määrata ainult 20% tuludest. Metsade 
hävitamise ärahoidmine ja investeerimine kliimamuutusega kohanemisse on sel juhul kõige 
olulisemad investeerimisvalikud. Metsade hävitamine on üks olulisi CO2 heitkoguste allikaid 
ning teeb tohutut kahju bioloogilisele mitmekesisusele.

Muudatusettepanek 311
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada
järgmistel eesmärkidel:

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest, 
kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) veerand metsade hävitamise vältimise 
ning metsastamise ja taasmetsastamise 
suurendamise meetmeteks riikides, mis on 
tulevase rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud, võttes arvesse:

- põlisrahvaste õigusi ja vajadusi;

- bioloogilise mitmekesisuse säilitamist 
ning

- metsavarude säästvat kasutamist;

(b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 

(b) pool heitkoguste vähendamiseks 
Euroopa Liidus ja teistes riikides, mis on 



PE409.650v01-00 22/64 AM\734732ET.doc

ET

eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %, ning 
ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 %;

ratifitseerinud tulevase rahvusvahelise 
lepingu, näiteks teadus- ja 
arendustegevuse kaudu, tuues turule 
energiatõhusaid tooteid, alandades makse 
keskkonnasõbralikelt tehnoloogiatelt, 
näiteks keskkonnasõbralikelt 
transpordiliikidelt, nagu bussid ja rongid, 
ning tehnoloogia viimiseks riikidesse, mis 
on ratifitseerinud tulevase rahvusvahelise 
lepingu, näiteks ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi 
kaudu; ning

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

(c) veerand kliimamuutuste kahjulike 
tagajärgedega kohanemise 
hõlbustamiseks riikides, mis on tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
lepingu ratifitseerinud.

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;
(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku autor jagab raportööri üldist lähenemisviisi, kuid soovib seda veelgi 
täiustada. Parlament peaks püüdlema selle poole, et kogu raha kasutataks direktiivi eesmärgi 
heaks. Tundub sobilikuna kulutada maksimaalne summa heitkoguste vähendamisele mitte 
ainult kolmandates riikides, vaid ka Euroopa Liidus, ning edendada teadusuuringuid ja 
tehnoloogiat. Praegusel kujul võib direktiiv negatiivselt mõjutada vähe heitkoguseid tootvaid 
transpordiliike, nagu raudteetransport. Sellepärast tuleks osa raha kasutada kulude 
vähendamiseks.
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Muudatusettepanek 312
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. Liikmesriigid kannavad vähemalt 50 %
lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulust ELi või 
rahvusvahelisel tasandil loodud fondi, 
mida tuleks kasutada järgmistel 
eesmärkidel:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) veerand suutlikkuse suurendamiseks 
arenguriikides, mis on ratifitseerinud 
tulevase rahvusvahelise lepingu, et luua 
alus usaldusväärsetele ning turupõhistele 
metsade hävitamise vältimise, 
metsastamise ja taasmetsastamise 
projektidele ning tegevusele nendes 
riikides, võttes arvesse:

- põlisrahvaste õigusi ja vajadusi;
- bioloogilise mitmekesisuse säilitamist 
ning
- metsavarude säästvat kasutamist;

(b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %, ning 
ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 %;

(b) veerand heitkoguste vähendamiseks 
arenguriikides, mis on tulevase 
rahvusvahelise lepingu ratifitseerinud, 
ning tehnoloogia viimiseks neisse 
riikidesse, nt toetades ja rahastades 
süsiniku kogumise ja säilitamise 
käivitamist ja arendamist, samuti 
ülemaailmse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi kaudu; ning

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

(c) pool kliimamuutuste kahjulike 
tagajärgedega kohanemise 
hõlbustamiseks arenguriikides, mis on 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva lepingu ratifitseerinud, 
sealhulgas toetades ülemaailmset 
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kliimamuutuste liitu.
(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;
(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;
(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning 
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

(3) 45% lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulust, sealhulgas
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleks lülitada vastaval moel 
liikmesriikide eelarvesse ja kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, (b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
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et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil;

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine riiklikul tasandil;

(h) kasvavate energiahindade sotsiaalse 
mõju piiramine;
(i) meetmete võtmine kliimamuutuse
põhjustega tegelemiseks või sellega 
kohanemiseks; ning
(j) töökohtade loomine ja koolituse ning 
ümberõppe organiseerimine, et vastata 
energiatõhusa tööstuse vajadustele;
45% lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulust, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleks tagastada vastaval moel 
ettevõtetele, kelle kvoote oksjonil müüdi, 
ning seda tuleks kasutada 
investeeringuteks tootmistehnoloogia 
energiatõhusamaks muutmisesse, samuti 
töökohtade loomiseks, koolituse ja
ümberõppe korraldamiseks töötajatele, et 
vastata uute, energiatõhusate 
tehnoloogiate nõudmistele.

10% lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulust, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
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oksjonitest tuleks kanda ühenduse 
erifondi ühenduse süsteemi juhtimisest 
tulenevate halduskulude katteks.

Or. ro

Selgitus

Kliimamuutus on reaalsus, kuid kahjuks ei seata ühenduse eelarves selle vastast võitlust 
esikohale. Oksjonitest saab märkimisväärset tulu. Nii ühenduse kui ka riikide tasandil tuleb 
kehtestada eeskirjad selle tulu kasutamiseks kooskõlas nende eesmärkidega, milleks süsteem 
loodud sai.

Muudatusettepanek 314
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %, sh investeeringud päikeseenergia 
kontsentreeritud tootmisesse Euroopa 
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Liidus või kolmandates riikides;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;
(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks või projektid pinnase või 
metsade seisundi halvenemise vältimiseks 
või tagasipööramiseks, eelkõige vähim 
arenenud riikides;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil.

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Selgitus

Süsiniku sidumist ja säilitamist käsitleb muudatusettepanek artikli 10 lõike 3 punkti a kohta, 
selleks et kohustada liikmesriike tagastama kaasatud äriühingutele vähemalt 50 % 
oksjonitulust, tingimusel et kõnealused äriühingud kulutavad selle madala 
süsinikusisaldusega tehnoloogiatele, kaasa arvatud süsiniku sidumine ja säilitamine.
Halduskulud võib maksta saastekvootidega kauplemise süsteemi ülejäänud tulust.

Muudatusettepanek 315
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 20% lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud tulust 
tuleks kasutada ühel või mitmel 
järgmistest eesmärkidest:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse ning 
näidisprojektide rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames; 

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

(c) puhtad söetehnoloogiad, kaasa 
arvatud kasvuhoonegaaside, eelkõige 
kivisöe-elektrijaamadest pärit gaaside 
kogumine ja geoloogiline säilitamine;

(ca) söel töötavate põletuskäitiste 
ajakohastamine või nende asendamine 
efektiivsemate, madalama CO2 heite 
tasemega üksustega;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(g) ühenduse süsteemi juhtimise (g) ühenduse süsteemi juhtimise 
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halduskulude katmine. halduskulude katmine.

Or. en

Selgitus

ELi energiaallikate jaotuse muutmine nõuab aega ja peaks põhinema kulutõhususe 
põhimõttel. Tulevikus tuleks kasutada sütt, tagades sel moel energiajulgeoleku. Selle 
võimaldamiseks on vaja lisatoetusi uute tehnoloogiate juurutamiseks söeenergeetikas.

Muudatusettepanek 316
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 20% lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud tulust 
tuleks kasutada ühel või mitmel 
järgmistest eesmärkidest:

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse ning 
näidisprojektide rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
20 %;
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(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja
geoloogiline säilitamine;

c) puhtad söetehnoloogiad, kaasa arvatud
kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

ca) söel töötavate põletuskäitiste 
ajakohastamine või nende asendamine 
efektiivsemate, madalama CO2 heite 
tasemega üksustega;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Selgitus

ELi energiaallikate jaotuse muutmine nõuab aega ja peaks põhinema kulutõhususe 
põhimõttel. Tulevikus tuleks kasutada sütt, tagades sel moel energiajulgeoleku. Selle 
võimaldamiseks on vaja lisatoetusi uute tehnoloogiate juurutamiseks söeenergeetikas.

Muudatusettepanek 317
Lena Ek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
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tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada
järgmistel eesmärkidel:

lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest, 
kasutatakse komisjoni või komisjoni 
määratud pädeva asutuse hallatava 
sihtotstarbelise ühenduse fondi kaudu
järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem ei ole üldine maks. On äärmiselt tähtis, et oksjonilt 
pärinevaid tulusid kasutatakse eranditult heite vähendamise meetmeteks, ühenduse süsteemi 
mis tahes negatiivse mõju leevendamiseks ja arenevate riikide toetamiseks. Kuna tegemist on 
ELi süsteemiga ja kliimamuutuse vastu võitlemine on ELi ühine eesmärk, siis on loogiline, et 
tulusid hallatakse ühenduse fondi tasandil. See on tõhusam ja tagab märkimisväärselt suured 
ühendatud ressursid.

Muudatusettepanek 318
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 
punktis b osutatud oksjonitest, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu kasutatakse järgmistel 
eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Arvestades probleemi tõsidust ja kiireloomulisust, tuleks kogu saastekvootide 
enampakkumiste tulu kasutada meetmetele, mis on välja töötatud selleks, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, arendada taastuvenergiat, võidelda metsade hävitamise vastu, 
aidata arengumaadel kliimamuutustega kohaneda ja aidata madalama sissetulekuga 
leibkondadel parandada energia kasutamise tõhusust.
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Muudatusettepanek 319
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada
järgmistel eesmärkidel:

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest,
kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Muudatusettepanek 320
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada
järgmistel eesmärkidel:

3. Kogu lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulu, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, kasutatakse järgmistel 
eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Oksjonitulud annavad liikmesriikidele vahendeid investeerimiseks kliimasõbralikesse 
algatustesse ELis ja tehnosiirdesse, mõjude leevendamisse I lisas mitteloetletud riikides ja 
arenguriikide abistamisse kliimamuutuse negatiivsete tagajärgedega kohanemisel.
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Muudatusettepanek 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest,
tuleks kasutada järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Kogu oksjonitulu tuleks kasutada võitluseks kliimamuutusega.

Muudatusettepanek 322
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Kogu lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulu, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleks kasutada järgmistel 
eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Oksjonitulud annavad liikmesriikidele vahendeid investeerimiseks kliimasõbralikesse 
algatustesse ELis ja tehnosiirdesse, mõjude leevendamisse I lisas mitteloetletud riikides ja 
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arenguriikide abistamisse kliimamuutuse negatiivsete tagajärgedega kohanemisel.

Muudatusettepanek 323
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Kogu lõikes 2 osutatud saastekvootide 
oksjoni käigus saadud tulu, sealhulgas 
kogu tulu lõike 2 punktis b osutatud 
oksjonitest, tuleks kasutada järgmistel 
eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Oksjonitulud annavad liikmesriikidele vahendeid investeerimiseks kliimasõbralikesse 
algatustesse ELis ja tehnosiirdesse, mõjude leevendamisse I lisas mitteloetletud riikides ja 
arenguriikide abistamisse kliimamuutuse negatiivsete tagajärgedega kohanemisel.

Muudatusettepanek 324
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 50% lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

Or. fr
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Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate majandusharude rahalised vahendid suunama ümber 
tegevustesse, mis arendavad taastuvenergia allikaid, või süsiniku kogumisse või selle 
vabanemise takistamisse. Sertifitseerimine, mis järgib metsade jätkusuutliku arengu Helsingi 
kuut kriteeriumi ja eelkõige kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaalmajanduslikku kasu, 
peaks olema troopiliste metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks. ELis korvab metsa- ja 
puidusektor 10– 20% kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Muudatusettepanek 325
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Article 1 - Point 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 50% lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

Or. nl

Selgitus

Saastekvootide müük oksjonil ei ole mõeldud selleks, et anda riigile lisatulu, vaid olemaks 
tõhusaks ja turupõhiseks jaotusmehhanismiks. Seetõttu tuleks tulu suunata tagasi 
asjaomastele ettevõtetele, andes neile seeläbi vajalikud rahalised vahendid investeerimiseks 
uuenduslikesse energiasäästlikesse tehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 326
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt 20 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

3. Vähemalt 50 % lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, võib muu hulgas
kasutada järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse vastaseks võitluseks võetavate meetmete ja tegevuste nimekiri peab olema 
võimalikult paindlik. Tulude määramine eriotstarbeks peaks tagama, et raha kasutatakse 
kokkulepitud eesmägi saavutamiseks vastavalt iga liikmesriigi prioriteetidele ja võimalustele.

Muudatusettepanek 327
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas riiklikud 
meetmed energiatõhususe 
suurendamiseks ja panus ülemaailmsesse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi, 
kliimamuutuste mõjudega kohanemine, 
võttes arvesse eelkõige kohalikku 
tervishoidu ja tööolmet ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

Or. fr
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Selgitus

Olles teadlik asjaolust, et kliimamuutus on rahvatervise jaoks tõsine, kaugeleulatuvate 
tagajärgedega probleem, püüab tervishoiusektor leida võimalikult kiiresti praktilisi 
lahendusi. Et nende suurte katsumustega toime tulla ja vähendada oma ökoloogilist jalajälge, 
vajab see uusi ressursse ja täiendavat tuge. Lisaks peavad kohalikud ametivõimud olema 
varustatud vajalike rajatistega, et tulla toime nii kliimamuutusest põhjustatud riskidega kui ka 
ühiskonna nõudluse ja sotsiaalse õigluse probleemidega, mis puudutab kodanikke.

Muudatusettepanek 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames; 

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus 
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine käesoleva direktiiviga 
hõlmatud tööstusharudes, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani ja 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide raames; 

Or. en

Selgitus

Kuna üks ühenduse süsteemi põhieeldusi on, et selle kohaldamisalasse kuuluvad käitised 
suudavad oluliselt kaasa aidata ELi reostustõrje-eesmärkide saavutamisele, tuleks nendest 
käititest saadav tulu suunata neile endile. ELi tehnoloogiaplatvormid on hästitoimiv vahend 
ja seda tuleks tugevdada.
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Muudatusettepanek 329
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, sealhulgas panus
ülemaailmsesse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;

(a) panustamine ülemaailmsesse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi, 
kliimamuutuste mõjudega kohanemine 
ning heitkoguste vähendamise ja mõjudega 
kohanemise alase uurimis- ja 
arendustegevuse rahastamine, sealhulgas 
osalemine algatustes Euroopa 
energiatehnoloogiate strateegilise plaani 
raames;

Or. pl

Selgitus

Peale kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise on kõik lõikes 3 nimetatud eesmärgid 
ülitähtsad, sealhulgas gaasi ja tolmu heitkoguste piiramine. Seepärast on põhjendamatu teha 
kasvuhoonegaaside heitkoguste radikaalsest vähendamisest peamine õiguslik keskkonnaalane 
eesmärk, kuna see puudutab teistsuguse kategooria piiranguid ja eesmärke.

Muudatusettepanek 330
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 

(b) taastuvenergiaallikate väljaarendamine, 
et saavutada ühenduse eesmärk, mille 
kohaselt on taastuvenergia osatähtsus 2020. 
aastaks 20 %, eriti nn arukate võrkude 
rajamine, ning ühenduse eesmärk 
suurendada energiatõhusust 2020. aastaks 
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20 %; 20 %;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) energiatõhususe ja puhta 
tehnoloogia alase teadus- ja 
arendustegevuse rahastamine selle 
direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates 
valdkondades;

Or. fr

Selgitus

Oksjonitest saadavat tulu tuleks põhimõtteliselt kasutada tulevaste vähe süsinikuheiteid 
tekitavate sektorite loomiseks. Vahendid tuleks vastavalt taasinvesteerida asjaomastesse 
sektoritesse. Oksjonitest saadav tulu peaks ka lihtsustama tasakaalustatud Euroopa 
energiapoliitika rakendamist, mis põhineb muu hulgas energiatõhususe meetmetel.

Muudatusettepanek 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

(c) kasvuhoonegaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;
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Or. en

Selgitus

Kuna üks ühenduse süsteemi põhieeldusi on, et selle kohaldamisalasse kuuluvad käitised 
suudavad oluliselt kaasa aidata ELi reostustõrje-eesmärkide saavutamisele, tuleks nendest 
käititest saadav tulu suunata neile endile. ELi tehnoloogiaplatvormid on hästitoimiv vahend 
ja seda tuleks tugevdada.

Muudatusettepanek 333
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;

(c) kivisöe muundamine gaasiks kivisöe-
elektrijaamades;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

(c) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside 
keskkonnaohutu kogumine ja geoloogiline 
säilitamine;

Or. el
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Selgitus

Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevade kohtumisel nõuti, et süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiat kasutataks keskkonnaohutult. 

Muudatusettepanek 335
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) puhaste energiakandjatega, näiteks 
vesinikuga, seonduva edasise 
arendustegevuse võimaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ca) puhaste energiaallikate – näiteks 
vesiniku – kasutamise edasine 
arendamine;

Or. nl
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Muudatusettepanek 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed – nii ELis kui ka vähim 
arenenud riikides – metsade hävitamise 
peatamiseks ja metsastamise ning metsa 
uuendamise edendamiseks, metsade 
säilitamise ning puidu kasutamise 
edendamiseks ehituses ja tööstuses 
(puitpaneelid, paberimass jne) või 
kütuseks, luues ja edendades 
väärtusahelat metsapuidu kasutamiseks, 
säästva metsamajanduse ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise ja 
kindlustamise laiemate eesmärkide 
raames;

Or. fr

Selgitus

Uurimused on näidanud, et metsad oma praeguses seisundis võivad etendada üsna olulist 
rolli, mis puutub CO2 heitkogustesse energiast. See tõsiasi leidis äramärkimist 2007. aasta 
märtsis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel. Metsad ja puud püüavad ja suurel määral 
ka talletavad CO2, vabastades seda atmosfääri ainult põletamisel. Seepärast tuleb edendada 
puidu väärtusahelat, arvestades iga etappi alates metsade säilitamisest ja hooldamisest kuni 
puittoodete tootmiseni. Seda silmas pidades tuleks osa oksjonituludest eraldada 
puidutööstusele metsade säästvaks majandamiseks.

Muudatusettepanek 338
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides, eeskätt kasutades rohkem 
sertifitseerimist, samuti liikmesriikide või 
nende piirkondade täiendavad meetmed, 
et parandada metsade ja puidu kasutamist 
kliimamuutuse leevendamiseks, 
kahjustamata sellega metsa muid 
funktsioone:

Or. fr

Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate majandusharude rahalised vahendid suunama ümber 
tegevustesse, mis arendavad taastuvenergia allikaid, või süsiniku kogumisse või selle 
vabanemise takistamisse. Sertifitseerimine, mis järgib metsade jätkusuutliku arengu Helsingi 
kuut kriteeriumi ja eelkõige kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaalmajanduslikku kasu, 
peaks olema troopiliste metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks. ELis korvab metsa- ja 
puidusektor 10– 20% kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Muudatusettepanek 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine vähe 
kaitstud ja eriti madala sissetulekuga 
leibkondades, kellel on raskusi 
energiaarvete tasumisega ja kes on 
energiavaesuse ohvrid. Nende meetmete 
hulka peaks kuuluma rahaline abi ja 
meetmed majapidamise energiatõhususe 
parandamiseks.

Or. en
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Selgitus

Oksjonist saadavat tulu tuleb kasutada energiavaesuse vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 340
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning

(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema
isoleerimise või kliimasõbralike 
transpordiliikide edendamise abil; ning

Or. en

Muudatusettepanek 341
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 2 osutatud oksjonitest saadava tulu 
jäägi võib suunata tagasi ettevõtetele, kes 
oksjonitel osalesid ja/või kes olid sunnitud 
elektrisektoris toimunud oksjonite tõttu 
maksma elektri eest kõrgemat hinda. Tulu 
võib tagasi suunata maksusoodustustena 
muudes valdkondades ja/või väiksemate 
sotsiaalmaksetena või hoopis 
tehnoloogiliste vahendite kättesaadavaks 
tegemise näol.
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Or. nl

Selgitus

Saastekvootide müük oksjonil ei ole mõeldud selleks, et anda riigile lisatulu, vaid olemaks 
tõhusaks ja turupõhiseks jaotusmehhanismiks. Seetõttu tuleks tulu suunata tagasi 
asjaomastele ettevõtetele, andes neile seeläbi vajalikud rahalised vahendid investeerimiseks 
uuenduslikesse energiasäästlikesse tehnoloogiatesse.

Muudatusettepanek 342
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 50% tulust kasutatakse 
kasvuhoonegaaside vähendamise ning 
metsade raadamise ja nende seisundi 
halvenemise vältimise rahastamiseks, 
samuti kliimamuutustega kohanemiseks 
riikides, mida pole loetletud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni I 
lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 343
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Liikmesriigid tagastavad kooskõlas 
keskkonnakaitse riigiabi eeskirjadega 
vähemalt 50% lõikes 2 nimetatud kvootide 
oksjoni tulust, kaasa arvatud kogu 
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punktis b nimetatud oksjonitulu, neile 
äriühingutele nende territooriumil, kes 
oksjonil osalesid, tingimusel et see 
kulutatakse vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele, 
kaasa arvatud kasvuhoonegaaside 
kogumine ja geoloogiline säilitamine. 
Tulu ei tagastata elektritootjatele, v.a 
seoses tööstusliku soojatarbimisega või 
tööstusliku protsessi jääkidest toodetava 
elektriga.

Or. en

Selgitus

Vähemalt 50 protsenti oksjonitulust tuleks tagastada oksjonil osalenud äriühingutele, 
tingimusel et nad kulutavad raha investeeringuteks kasvuhoonegaaside heiteid 
vähendavatesse tehnoloogiatesse. Liikmesriigid võivad kooskõlas riigiabi eeskirjadega 
toetada äriühingute keskkonnainvesteeringuid, kuid äriühingutele võrdsete 
konkurentsitingimuste loomiseks on soovitav, et liikmesriigid annaksid võrdse osa 
oksjonitulust selles osalenud äriühingutele. Energeetikasektorile tulu ei tagastata, sest neil on 
lihtne kulud oma klientidele edasi suunata.

Muudatusettepanek 344
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Oksjonitulud tuleks suunata arengu-
ja arenenud riikidele kohanemise 
eesmärkidel ja heitkoguste vähendamise 
meetmeteks. Arengu- ja arenenud riikidel 
tuleks aidata võtta kasutusele parimaid 
tavasid ja tehnoloogiat ning taastuvaid 
energiaallikaid. Oleks soovitatav määrata 
kindlaks, kuidas saaks olemasolevat 
rahastamismehhanismi kasutada 
oksjonitulude eraldamiseks nii, et nende 
jagamine oleks avalik ja läbipaistev ning 
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nende kasutamine aitaks tõepoolest 
saavutada heitkoguste vähendamist.

Or. fi

Muudatusettepanek 345
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahaliste vahendite eraldamine lõikes 
3 loetletud eesmärkidel peaks tagama laia 
tasakaalu kulutamise vahel Euroopa 
Liidus ja kolmandates riikides.

Or. en

Selgitus

Arengumaad kannatavad tõenäoliselt suhteliselt rohkem kliimamuutuste mõju tagajärjel, 
kuigi vastutus suurema osa kasvuhoonegaaside eest lasub tööstusriikidel kas otseselt või 
arengumaades toodetavate toiduainete lõpptarbijatena. Kõnealustel põhjustel on soovitav 
enampakkumiste tulud jaotada arengumaade – kellest paljudel puuduvad vahendid 
leevendusmeetmete rahastamiseks – ja Euroopa Liidu siseste projektide vahel.

Muudatusettepanek 346
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tulu, mida ei ole kasutatud lõike 3 
kohaselt, sealhulgas kogu lõike 2 punktis 
b viidatud oksjonist saadud tulu, tuleks 
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kasutada järgmistel eesmärkidel:
(a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, kliimamuutuste mõjudega 
kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;
(b) säästvate taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %;
(c) ühenduse kohustuse täitmine, mis 
seisneb energiatõhususe suurendamises 
2020. aastaks 20 % võrra;
(d) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine;
(e) energiatõhususe ja puhta säästva 
tehnoloogia alase teadus- ja 
arendustegevuse rahastamine direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvates 
valdkondades;
(f) täiendavad meetmed metsade hävimise 
vältimiseks, säästva taasmetsastamise ja 
metsamajanduse toetamiseks Euroopas 
ning säästva biomassi tootmiseks ja 
kasutamiseks ühenduses;
(g) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil;
(h) vähe heitmeid tootvatele 
transpordiliikidele ülemineku ergutamine, 
kaasa arvatud ümbersuunamine, ja 
elekterveo kulude suurenemise korvamine 
raudteesektoris ning 
(i) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en
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Selgitus

Kõik uued ja arendatavad energialiigid peavad olema säästvad ning Euroopa Parlament 
peaks igal võimalikul juhul säästvust propageerima.

Muudatusettepanek 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tulu jääk, mida ei ole kasutatud lõike 
3 kohaselt, sealhulgas kogu lõike 2 
punktis b viidatud oksjonist saadud tulu, 
tuleks kasutada järgmistel eesmärkidel:
a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, kliimamuutuste mõjudega 
kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;
b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %;
c) ühenduse kohustuse täitmine, mis 
seisneb energiatõhususe suurendamises 
2020. aastaks 20 % võrra; 
d) kasvuhoonegaaside, eelkõige kivisöe-
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine, sealhulgas 
vajalikud investeeringud transpordi ja 
säilitamise infrastruktuuri;
e) energiatõhususe ja puhta tehnoloogia 
alase teadus- ja arendustegevuse 
rahastamine direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvates valdkondades;
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f) täiendavad meetmed metsade hävimise 
vältimiseks, säästva taasmetsastamise ja 
metsamajanduse toetamiseks Euroopas 
ning säästva biomassi tootmiseks ja 
kasutamiseks ühenduses;
g) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil;
h) vähe heitmeid tootvatele 
transpordiliikidele ülemineku ergutamine, 
kaasa arvatud ümbersuunamine, ja 
elekterveo kulude suurenemise korvamine 
raudteesektoris ning
i) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. pl

Selgitus

Tulu ei peaks eraldatama ainult kivisöe-elektrijaamadele; ka infrastruktuuri küsimusega tuleb 
tegeleda.

Muudatusettepanek 348
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tulu, mida ei ole kasutatud lõike 3 
kohaselt, sealhulgas kogu lõike 2 punktis 
b viidatud oksjonist saadud tulu, tuleks 
kasutada järgmistel eesmärkidel:
a) kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, kliimamuutuste mõjudega 
kohanemine ning heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alase uurimis- ja arendustegevuse 
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rahastamine, sealhulgas osalemine 
algatustes Euroopa energiatehnoloogiate 
strateegilise plaani raames;
b) taastuvenergiaallikate 
väljaarendamine, et saavutada ühenduse 
eesmärk, mille kohaselt on taastuvenergia 
osatähtsus 2020. aastaks 20 %;
c) ühenduse kohustuse täitmine, mis 
seisneb energiatõhususe suurendamises 
2020. aastaks 20 % võrra;
d) kasvuhoonegaaside, eelkõige 
elektrijaamadest pärit gaaside kogumine 
ja geoloogiline säilitamine, sealhulgas 
vajalikud infrastruktuuri investeeringud 
transporti ja säilitamisse;
e) energiatõhususe ja puhta tehnoloogia 
alase teadus- ja arendustegevuse 
rahastamine direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluvates valdkondades;
f) täiendavad meetmed metsade hävimise 
vältimiseks, säästva taasmetsastamise ja 
metsamajanduse toetamiseks Euroopas 
ning säästva biomassi tootmiseks ja 
kasutamiseks ühenduses;
g) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil;
h) vähe heitmeid tootvatele 
transpordiliikidele ülemineku ergutamine, 
kaasa arvatud ümbersuunamine, ja 
elekterveo kulude suurenemise korvamine 
raudteesektoris ning
i) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Selgitus

Tulude kasutamist ei tohiks piirata üksnes kivisöe-elektrijaamadega; tegeleda tuleks ka 
infrastruktuuri küsimusega.
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Muudatusettepanek 349
Jan Mulder

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lõike 3 kohaselt kasutatud tulud 
tuleks kulutada eri sektorite projektidele, 
võttes arvesse eri sektorite suhtelist panust 
tulude lisandumisse.

Or. en

Muudatusettepanek 350
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele.

4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid ja tulude 
kasutamise geograafilist jaotumist
käsitleva teabe otsuse nr 280/2004/EÜ 
kohaselt esitatavatele aruannetele.

Or. en

Selgitus

Oluline on parandada läbipaistvust, võimaldada artikli 10 lõike 3 punktis a toodud 
kohustusest kinnipidamise hindamist ja tagada, et Euroopa Liidu jõupingutusi tervikuna 
levitatakse tõhusalt.
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Muudatusettepanek 351
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid eraldavad vähemalt 
30% lõikes 3 märgitud tuludest selle 
punktides a, d ja e nimetatud 
poliitikavaldkondade ja meetmete jaoks. 
See lõige kehtib ainult nende 
liikmesriikide kohta, kellel on aastaks 
2020 aastaga 2005 võrreldes rangem 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärk.

Or. en

Selgitus

Leevendusmeetmete rahastamine lisas I mitteloetletud riikides on ülemaailmse kliimamuutuse 
leppe saavutamiseks ülioluline. EL ja teised lisas I loetletud riigid peavad kandma oma 
ajaloolist vastutust kahju eest, mida on arenguriikides tekitanud nende endi 
kasvuhoonegaaside heitkogused.

Muudatusettepanek 352
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. 



PE409.650v01-00 54/64 AM\734732ET.doc

ET

keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Komisjon konsulteerib enne selle meetme 
rakendamist kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega: Oksjonid korraldatakse 
ja viiakse läbi nii, et:

(a) oksjonite eesmärk jaotada kvoodid 
käitajatele ja/või turuvahendajatele turul 
kujuneva hinnaga ja mitte saavutada 
tulude maksimeerimine või eelnevalt 
kindlaksmääratud hind;
(b) turul säilitatakse pidevalt piisav 
likviidsus, eriti mis puudutab 2013. aastat. 
Selleks peaks kõnealune protsess olema 
prognoositav, eelkõige oksjonite 
ajastamise ja jaotamise ning oksjonil 
müüdavate mahtude osas;
(c) oksjonid on avatud kõigile ühenduse 
süsteemi kehtiva konto omanikele, kes on 
võimelised andma rahalise garantii, et 
peavad oma pakkumisest kinni;
(d) käitajatel, eelkõige ühenduse 
süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel on õiglane ja võrdne
juurdepääs ning nad võivad täielikult 
osaleda;
(e) osalemine ei tohi käitajatele panna 
ebamõistlikku rahalist koormust;
(f) kõigil osalejatel on samaaegselt 
juurdepääs samasugusele teabele; ning

(g) osalejad ei tohi omavahel kokku 
leppida või muul moel kahjustada oksjoni 
toimimist. 
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Oksjonid peavad olema kooskõlas läbipaistvuse, avatuse ja lihtsuse põhimõtetega. Tagamaks, 
et turg oleks manipulatsioonidest võimalikult vaba, on oluline garanteerida, et pakkumised 
tuleksid paljudest allikatest, sealhulgas eraisikutelt, organisatsioonidelt ja ettevõttelt, kes ei 
ole otseselt energiatootmisega seotud. 

Muudatusettepanek 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel 
ja keskmise suurusega ettevõtjatel on 
täielik juurdepääs ning teised osalejad ei 
kahjusta oksjoni toimimist. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3]
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab artikli 23 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt hiljemalt 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. 
Oksjonisüsteem korraldatakse nii, et luua 
pidevalt likviidne ja läbipaistev turg.
Kõnealuste eesmärkide saavutamise 
tagamiseks peab eespool nimetatud 
määrus toetuma järgmistele põhimõtetele:

– oksjonile peab olema tagatud 
minimaalse tasu eest juurdepääs igale 
huvirühmale, kes tõendab oma 
krediidivõimet ja omab kontot 
kvoodiregistris;
– määrusega tuleb kehtestada oksjonil 
müüdavate kogumahtude kava, mis oleks 
kooskõlas kvootide tagastamise 
tähtaegadega ja ettevõtete 
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sularahareservidest tingitud piirangutega; 
kava peab välistama võimaluse 
korraldada üksainus oksjon kogu 
kõnealuse perioodi kohta.

Or. fr

Selgitus

Tulevane komiteemenetluse teel vastu võetav määrus peab tuginema selgematele 
eesmärkidele ja põhimõtetele kui käesolevas ettepanekus esitatud, kuna selle tulemusena 
kehtima hakkav korraldus mõjutab turu toimimist otsustavalt. On vaja hoolitseda, et määrus 
võetaks vastu hiljemalt 31. detsembril 2009. Lisandused kõnealusele nimekirjale, kui 
huvirühmad seda taotlevad, peaksid samuti olema lubatud 2009. aasta juunini. Lõpliku 
nimekirja läbivaatamine iga kolme aasta tagant ei oleks soovitatav, kuna see põhjustaks 
vastuvõetamatut õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 354
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Võttes arvesse 
lisas IIb sätestatud põhimõtteid, 
korraldatakse oksjonid nii, et käitajatel, 
eelkõige ühenduse süsteemiga hõlmatud 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel 
on täielik juurdepääs saastekvootidele ning 
spekuleerimine on välistatud. Määrusega 
tagatakse, et oksjonisüsteemi mõju uutele 
liikmesriikidele jaguneb võrdselt, võttes 
arvesse ka liikmesriikide 
majandusvõimsust arvestatuna 
sisemajanduse kogutoodangus, mitte 
ainult konkreetseid CO2 heitkogusteid 
riigi kohta. Selles lahenduses lepivad 
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kokku Euroopa Parlament ja nõukogu 
kaasotsustamismenetlusega.

Or. en

Selgitus

Mõju proportsionaalse jagamise põhimõte Euroopa Liidu määruste rakendamisel on Euroopa 
Liidu praegusel kujul toimimise üks aluspõhimõtteid.

Muudatusettepanek 355
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

5. Komisjon võtab 30. juuniks 2010 vastu 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks, et oksjon 
toimub avatud, ühtsel, läbipaistval, 
ühtlustatud ja mittediskrimineerival viisil. 
Oksjonid korraldatakse nii, et piirata 
juurdepääs nn esmasele turule ainult 
nende käitiste jaoks, mille kohta kehtib 
ühenduse süsteem, ning piirata nende 
kvootide arvu nende tootevõimsuse 
piiridega, ning seda silmas pidades
tagada, et käitajatel, eelkõige ühenduse 
süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel on täielik juurdepääs 
ning teised osalejad ei kahjusta oksjoni 
toimimist. Samuti on vaja võtta kasutusele 
turupõhine instrument, et hoida ära 
kvootide hindade tugevat kõikumist ning 
tagada makromajandusliku keskkonna 
jätkusuutlikkus.
Kõnealune meede võetakse vastu 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras.

Or. en
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Selgitus

Pakutud sätte eesmärk on kindlustada juurdepääs kvootidele kasvuhoonegaaside tekitajatele 
kogu ELis, kaasa arvatud vaesemates liikmesriikides. Nad peaksid olema kaitstud ka suurte 
finantsvahendajate spekulatsioonide eest. CO2 saastekvootide eeldatavate suurte 
hinnakõikumiste küsimus pärast 2012. aastat tuleb lahendada turupõhise mehhanismiga, 
rikkumata süsinikuturu terviklikkust ja paindlikkust.

Muudatusettepanek 356
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist.

Komisjon võtab 31. juuniks 2010 vastu 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks, et oksjon 
toimub avatud, ühtsel, läbipaistval, 
ühtlustatud ja mittediskrimineerival viisil. 
Oksjonid korraldatakse nii, et piirata 
juurdepääs nn esmasele turule ainult 
nende käitiste jaoks, mille kohta kehtib 
ühenduse süsteem, ning piirata nende 
kvootide arvu nende tootevõimsuse 
piiridega, ning seda silmas pidades
tagada, et käitajatel, eelkõige ühenduse 
süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel on täielik juurdepääs 
ning teised osalejad ei kahjusta oksjoni 
toimimist.

Samuti on vaja võtta kasutusele 
turupõhine instrument, et hoida ära 
kvootide hindade tugevat kõikumist ning 
tagada makromajandusliku keskkonna 
jätkusuutlikkus.

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

Kõnealune meede võetakse vastu 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras.
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Or. en

Selgitus

Pakutud sätte eesmärk on kindlustada juurdepääs kvootidele kasvuhoonegaaside tekitajatele 
kogu ELis, kaasa arvatud vaesemates liikmesriikides. Nad peaksid olema kaitstud ka suurte 
finantsvahendajate spekulatsioonide eest. CO2 saastekvootide eeldatavate suurte 
hinnakõikumiste küsimus pärast 2012. aastat tuleb lahendada turupõhise mehhanismiga, 
rikkumata süsinikuturu terviklikkust ja paindlikkust.

Muudatusettepanek 357
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Oksjonid 2013. aastaks peaksid algama 2010/2011, et võimaldada käitajatel enne II etapi 
algust kvoote ette osta. Kuupäev, mil komisjon võtab vastu määruse oksjoni reeglite kohta, 
tuleks seega tuua ettepoole, 2009. aastale.
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Muudatusettepanek 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Komisjon võtab 31. juuniks 2010 vastu 
oksjoni ajakava, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks et oksjon 
toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tööstusharule asjakohane kindlus, peaksid oksjoni eeskirjad olema teada 
võimalikult vara, seega tuleb kõnealust kuupäeva varasemaks nihutada.

Muudatusettepanek 359
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
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mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse kogu Euroopas ühtemoodi 
nii, et käitajatel, eelkõige ühenduse 
süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel on täielik juurdepääs 
ning teised osalejad ei kahjusta oksjoni 
toimimist. Vastuvõetavas määruses 
ühtlustatakse kõikjal liikmesriikides 
toimuvate oksjonite arv ja kuupäevad 
Euroopa tasandil, et tagada tehingute 
kulutõhusust, hinnasignaalide selgust ja 
diskrimineerimise puudumist, ning 
oksjoneid korraldatakse regulaarselt või 
toimub jooksev müük Euroopa 
energiabörsil Kõnealune meede käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. de

Selgitus

Oksjonitingimused kujutavad enampakkumisel osalevate ettevõtjate jaoks üht olulisimat 
komponenti tuleviku kujundamisel. Arvestades tohutu suurt iga-aastast kvoodi- ja turukäivet, 
on oksjonite läbiviimiseks vaja, et need toimuks selgelt ja läbipaistvalt, on vaja 
mittediskrimineerimist, hinnasignaalide üheseltmõistetavust, tehingute kulutõhusust ning 
seega kindlat, sätestatud, üldiselt aktsepteeritud lepingut.

Oksjonid peaksid toimuma kindlate ajavahemike järel alati samade kogustega kogu 
kauplemisperioodil.

Muudatusettepanek 360
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2010 
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks et 
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oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

oksjon toimub avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil, millega 
viiakse spekuleerimise ulatus 
miinimumini. Oksjonid korraldatakse nii, 
et käitajatel, eelkõige ühenduse süsteemiga 
hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel on täielik juurdepääs ning 
teised osalejad ei kahjusta oksjoni 
toimimist. Kõnealune meede käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Esimese kauplemisperioodi kogemused näitavad, et lubade hinnad võivad oluliselt erineda, 
põhjustades ebakindlust neile, kes kaaluvad investeerimist energia säästmisse või taastuvate 
energiaallikate projektidesse, ja muutes nõnda sellised investeeringud vähem ahvatlevaks.
Uus süsteem peaks sisaldama meetmeid, et vältida spekulatsiooni, millel, nagu me näeme 
praegu teistel turgudel alates toiduainetest kuni naftani, võib olla kahjulik mõju.

Muudatusettepanek 361
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 60 miljonit kvooti jäetakse reservi 
kuni 31. detsembrini 2015 ning need 
antakse müümiseks komisjonile, et 
rahastada garanteeritud hinnaga 25 eurot 
ühe säilitatud või ära hoitud 
süsinikdioksiidi tonni eest neid esimesi 
rajatisi, kus on enne seda kuupäeva 
asutud kas äritegevuse korras 
süsinikdioksiidi heitmeid koguma ja 
geoloogiliselt säilitama või piirama 
süsinikdioksiidi heitkoguseid 
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energiatootmisest võrreldes keskmise CO2 
heitkogusega / GWh, kasutades uusi 
taastuvenergia tehnoloogiaid, nagu 
kontsentreeritud päikeseenergia, 
suuremastaabiline või süvamerede 
avamere tuuleenergia või laineenergia. 
Seda võimalust hakatakse kohaldama 
tehnoloogiate suhtes, mida ei ole varem 
äriliselt rakendatud, ning rajatiste suhtes 
kõikjal ELis või kolmandates riikides, kes 
on ratifitseerinud tulevase rahvusvahelise 
lepingu, juhul kui on olemas kokkulepe 
tehnoloogia intellektuaalse omandi õiguse 
jagamise kohta. Garanteeritud hind 
väheneb, kui ühenduse süsteemi hind 
ületab 35 eurot, et ühenduse süsteemi 
kvootide ja garanteeritud hinna 
kombineeritud hüvituse ülempiir oleks 60 
eurot ühe säilitatud või ära hoitud 
süsinikdioksiidi tonni kohta.

Or. en

Selgitus

Tuginedes raportööri muudatusettepanekule 22, kaastakse täiendavasse 
rahastamismehhanismi uued taastuvtehnoloogiad, mida ei ole veel äriliselt katsetatud. Uute 
suuremastaabiliste uuenduste toetamine taastuvenergia vallas annab reaalseid võimalusi 
käivitada tehnoloogiad, mille abil antakse märkimisväärne panus nii ELi kui ka 
ülemaailmsete eesmärkide saavutamisse. Hüvitusele peaks kehtima ülempiir sõltuvalt 
saastekvootidega kauplemise süsteemi süsinikuhinnast.

Muudatusettepanek 362
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 5 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Valitsused, samuti komisjoni 
määratud asutus võivad kvoote turul osta 
ja müüa, selleks et vähendada süsiniku 
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ET

hinna kõikumist.

Or. en

Selgitus

Süsiniku hind võib tõusta ja langeda, kuid liiga suur kõikumine kahjustaks turgu. Oleks 
soovitav kõikumised minimeerida. Seda võiksid teha valitsused või näiteks EKP.
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