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Muudatusettepanek 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, ei ületa 2013. aastal kõnealuste 
käitiste tõendatud heitkoguseid 
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas osutatud käitistega peetakse silmas iga käitist või mingit liiki käitiste rühma. 
Samuti ei ole selge, mille suhtes ja mis eesmärgil paranduskoefitsienti kohaldatakse. 
Süsinikdioksiidi lekke ohu asjakohaseks käsitlemiseks tuleb kogu saastekvootide kogus 
täielikult eraldada, nii nagu see on arvutatud võrdlusanalüüsi kohaldamisel. See on 
sätestatud artikli 10a lõigetes 1 ja 7 ja seega artikli 10a lõiked 4 ja 5 ei ole nii olulised.

Muudatusettepanek 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
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kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007.
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

otseste heitkoguste kvoodid, mis on 
ühenduse süsteemiga hõlmatud alles alates 
2013. aastast, ei ületa 2013. aastal 
kõnealuste käitiste tõendatud otseste 
heitkoguste aasta keskmist taset 
ajavahemikus 2005–2007.

Käitistele sektorites ja alasektorites, kus 
esineb süsinikdioksiidi maksumuse 
elektrihindadesse edasi suunamise kaudse 
mõju tõttu süsinikdioksiidi lekke oht, 
eraldatakse lisaks otseste heitkoguste 
kvootidele ka kaudsete heitkoguste 
kvoodid kooskõlas lõigetega 8 ja 9 ning 
artikliga 10b.
Nendes sektorites ja alasektorites, mille 
suhtes ei kohaldata lõikeid 8 ja 9 ning 
artiklit 10b, kohandatakse sellistele 
käitistele eraldatavate kvootide koguhulka 
igal järgneval aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.
Kvootide maksimumkogus, mis 
eraldatakse süsinikdioksiidi maksumuse 
elektrihindade kaudu edasi suunamise 
kompenseerimiseks nendele sektoritele ja 
alasektoritele, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht ja millele 
eraldatakse kaudsete heitkoguste kvoote 
vastavalt lõigetele 8 ja 9 ning artiklile 10b, 
arvutatakse nende käitiste tõendatud 
aasta keskmise elektritarbimise taseme 
põhjal ajavahemikus 2005–2007.

Or. en

Selgitus

Otseste heitkoguste kvootide piirmäär ei tohiks olla nende sektorite või alasektorite 
kaitsmiseks võetavate meetmete lagi, mille puhul esineb süsinikdioksiidi maksumuse 
elektrihindadesse edasisuunamise kaudse mõju tõttu kõrge süsinikdioksiidi lekke oht.  Lõikes 
viidatud vähendamistegurit tuleks kohaldada ainult sektorites, mille puhul ei esine 
süsinikdioksiidi lekke ohtu. Selleks, et kehtestada võrdlusalused tasuta kvootide eraldamiseks 
süsinikdioksiidi maksumuse elektrihindade kaudu edasi suunamise kompenseerimiseks 
energiamahukates tööstusharudes, mille puhul on tõsine süsinikdioksiidi lekke oht, on vaja 
määratletud süsteemi.
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Muudatusettepanek 474
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist,
ei ületa kvootide maksimumkogus, mille 
alusel arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, 2013. aastal kõnealuste käitiste 
tõendatud heitkoguseid ajavahemikus 
2005–2007. Igal järgneval aastal 
kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 10a lõike 8 kohta.

Muudatusettepanek 475
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 

5. Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist,
ei ületa kvootide maksimumkogus, mille 
alusel arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, 2013. aastal kõnealuste käitiste 
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Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

tõendatud heitkoguseid ajavahemikus 
2005–2007. Igal järgneval aastal 
kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid. Asjakohase rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisel tuleks energiamahukatele tööstusharudele, mille puhul on süsinikdioksiidi lekke 
oht, eraldada vajalik kogus tasuta kvoote, et vältida heitkoguste ülekandmist riikidesse, mis ei 
kohalda kohaliku tootmise suhtes heitkogustele võrreldavaid piiranguid.

Muudatusettepanek 476
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide kogusumma, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, on 
võrdne 2013. aastal kõnealuste käitiste 
tõendatud heitkoguste keskmise tasemega
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Komisjon pakub igale käitisele eraldatavate tasuta kvootide koguse arvutamiseks nn alt-üles 
süsteemi: võrdlusaluse kehtestamine, kohaldamine käitistele ja kui see ületab piirmäära, selle 
kohandamine. Protsessi kiirendamiseks ja iga sektori puhul parema prognoositavuse 
tagamiseks oleks parem nn ülalt-alla süsteem. Komisjon peaks kõigepealt tõendatud 
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heitkogustele tuginedes jagama üldise piirmäära sektorite vahel ja siis kehtestama sektori 
võrdlusalused, et määrata kindlaks, kui palju kvoote igale sektori käitisele eraldatakse. 

Muudatusettepanek 477
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.

Muudatusettepanek 478
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste alates 
2010. aastast tõendatud heitkoguseid. Igal 
järgneval aastal kohandatakse sellistele 
käitistele eraldatavate kvootide koguhulka 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. hu

Muudatusettepanek 479
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid 2008. aastal või kõnealuste 
käitiste heitkoguste keskmist taset 
ajavahemikus 2008–2010. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel puuduvad varasemad andmed heitkoguste kohta ajavahemikul 2005–2007 
ja alates 2013. aastast ühenduse süsteemiga hõlmatud käitistel puudub kohustus selliseid 
andmeid säilitada. Liikmesriigid saavad tõendatud andmeid esitada alates 2008. aastast.
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Muudatusettepanek 480
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid 2008. aastal või kõnealuste 
käitiste heitkoguste keskmist taset 
ajavahemikus 2008–2010. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel puuduvad varasemad andmed heitkoguste kohta ajavahemikul 2005–2007 
ja alates 2013. aastast ühenduse süsteemiga hõlmatud käitistel puudub kohustus selliseid 
andmeid säilitada. Liikmesriigid saavad tõendatud andmeid esitada alates 2008. aastast.

Muudatusettepanek 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis on ühenduse süsteemiga 
hõlmatud alles alates 2013. aastast, ei ületa 
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2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra.

2013. aastal kõnealuste käitiste tõendatud 
heitkoguseid ajavahemikus 2005–2007. 
Igal järgneval aastal kohandatakse 
sellistele käitistele eraldatavate kvootide 
koguhulka artiklis 9 osutatud lineaarse 
teguri võrra, et järgida vastavalt lõigetele 
1–3 kindlaksmääratud koguseid ja ilma et 
see muudaks artikli 9 kohast kvootide 
üldkogust.

Or. en

Selgitus

Selleks, et õigustada ressursside kulutamist võrdlusaluste loomisele ja arvestades nende 
ambitsioonikat iseloomu, on vaja kvoodid eraldada vastavalt kvootide mahtudele, mis on 
arvutatud nende võrdlusaluste kohaldamisel. Vastavalt nendele lõigetele sektori piirmäära 
ületavad kogused tuleb katta enampakkumisel olevast mahust ja ülejäägid tuleb üle kanda 
enampakkumisel müüdavasse mahtu. Esimesel juhul tasakaalustab enampakkumisel olevate 
kvootide mahu vähendamise nõudluse vähenemine ja seega võib oodata, et kvootide hinnad ei 
kerki. Selgitus, et saastekvootidega kauplemise süsteemiga seatud piirmäärast peetakse kinni.

Muudatusettepanek 482
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui käesoleva artikli tasuta kvootide 
eraldamise eeskirjadest ei tulene teisiti, 
jaotatakse lõigetes 4 ja 5 nimetatud 
kvootide kogusumma sektorite vahel 
vastavalt nende tõendatud heitkoguste 
osale ajavahemikus 2005–2007. Sektori 
igale käitisele võib eraldada sektorile 
eraldatud kvootide koguse hulgast kvoote 
vastavalt lõike 1 alusel vastu võetud 
meetmetele.

Or. en
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Selgitus

Komisjon pakub igale käitisele eraldatavate tasuta kvootide koguse arvutamiseks nn alt-üles 
süsteemi: võrdlusaluse kehtestamine, kohaldamine käitistele ja kui see ületab piirmäära, selle 
kohandamine. Protsessi kiirendamiseks ja iga sektori puhul parema prognoositavuse 
tagamiseks oleks parem nn ülalt-alla süsteem. Komisjon peaks kõigepealt tõendatud 
heitkogustele tuginedes jagama üldise piirmäära sektorite vahel ja siis kehtestama sektori 
võrdlusalused, et määrata kindlaks, kui palju kvoote igale sektori käitisele eraldatakse.

Muudatusettepanek 483
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse uutele osalistele 
kui suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

Kaks protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse uutele osalistele 
kui suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

Or. en

Selgitus

Viis protsenti kvootide kogusest on uute osalejate reservi suurust arvestades väga palju ning 
see vähendab tasuta eraldamiseks olemasolevate kvootide kogust.

Muudatusettepanek 484
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealusest reservist rahastatavate 
investeeringute puhul tuleb viia läbi 
ettepaneku sõltumatu tehniline ja 
finantshindamine, mis näitab selgelt, et 
uue käitise toodang on vähemalt 70% 
vähem süsinikdioksiidimahukas kui 
sarnaste vahenditega sama suure 
toodangu tootmine. Pärast uue käitise 
käikulaskmist tuleb viia läbi sõltumatu 
tehniline hindamine, mis kinnitab, et uus 
käitis toodab vähemalt 50% vähem 
süsinikdioksiidi ühe toodanguühiku kohta 
kui ükskõik milline muu ELi käitis. Kui 
pärast käitise käikulaskmist läbiviidud 
sõltumatu hindamine seda ei kinnita, 
käsitletakse seda tingimuste mitte 
täitmisena ja kohaldatakse artikli 16 
lõiget 3.

Or. en

Selgitus

Uutele osalejatele tasuta eraldatavad kvoodid tuleb suunata ühe tootmisühiku kohta kõige 
vähem süsinikdioksiidimahukale toodangule. Süsinikdioksiidimahukuse arvestamine ühe 
toodanguühiku kohta juhib uued investeeringud süsinikdioksiidi seisukohalt kõige 
tõhusamatele ja kõige vähem heitmeid tekitavatele tootmisvahenditele. Kõik uued käitised 
peavad enne ja pärast tõestama, et nad täidavad seda nõuet.

Muudatusettepanek 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

välja jäetud
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Or. pl

Selgitus

Tootmisprotsesside käigus saadud jääkgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende tootmist. 
Selliste gaaside kasutamine aitab säästa ressursse ja vähendada süsinikdioksiidi 
heitkoguseid. Sellisel viisil toodetud elektrit ei tohiks enampakkumisel müüa.

Muudatusettepanek 486
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.

Muudatusettepanek 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Komisjon avaldab 30. juuniks 2010 kogu 
ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud eeskirjad uute osalejate 
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reservi eraldamiseks, mis kehtestatakse ja 
võetakse vastu vastavalt artikli [23 lõikes 
3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
Nendes sektorites ja alasektorites, mille 
suhtes ei kohaldata käesoleva artikli 
lõikeid 8 ja 9 ning artiklit 10b, 
kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka igal 
järgneval aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Uute osalejate reservi eraldamiseks tuleb kehtestada selgelt määratletud ja kogu ühenduses 
kohaldatavad reeglid, sealhulgas tasuta kvootide eraldamise eeskirjad, mida kohaldatakse 
kooskõlas olemasolevatele käitistele kehtestatud eeskirjadega.

Muudatusettepanek 488
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi kvootide müümine enampakkumise teel elektri tootmiseks on tarbijate jaoks 
mittevajalik oluline lisakulu. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta 
saastekvootide eraldamise mehhanism oleks tõhusam saastekvootidega kauplemise süsteem.
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Muudatusettepanek 489
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Energiasektoris tuleb enampakkumise süsteemi jõustada järkjärguliselt, nagu on kavandatud 
ka muude sektorite puhul, alustades 80 % kvootide tasuta eraldamisest 2013. aastal ja 
saavutades kõikide kvootide müümise enampakkumisel alles 2020. aastal. Selle peamine 
põhjus on, et ELi energiaturg ei ole täielikult ühtne. Olemasolevad isoleeritud turud 
takistavad võimsuse edastamist, mis on vajalik elektritootmises kõikide kvootide 
enampakkumisel müümise mõju neutraliseerimiseks. Järkjärguline enampakkumine 
võimaldab energiatõhusust suurendada ja kohandada elektritootmist saastatuse kompleksse
vältimise ja kontrolli uue direktiivi rangemate nõuetega.

Muudatusettepanek 490
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 491
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele eraldatakse tasuta 
25% saastekvootidest. Kvootide 
eraldamisel arvestatakse kütusega seotud 
võrdlusaluseid ja parimat saadaolevat 
tehnoloogiat.

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide mitte eraldamine võib luua tohutu takistuse investeeringutele ja tuua ohvriks 
uute elektrijaamade suurema energiatõhususega kaasneva süsinikdioksiidi vähendamise 
potentsiaali. Muudatusettepanek aitaks kaasa käitajate koormuse vähendamisele ja säilitaks 
stiimulid vanade elektrijaamade kasutuselt kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektri 
tootmine on seotud tööstusliku soojuse 
tarbimisega või kui elekter toodetakse 
tööstusprotsessi käigus tekkinud jääkidest, 
tingimusel et see on toodetud käitise 
käitaja enda tarbeks; mõlemal juhul 
eraldatakse kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
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kohaldatakse I lisas nimetatud tööstusliku 
tegevuse suhtes.
Kui tootmisprotsessi käigus tekkinud 
heitgaase kasutatakse kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid heitgaase 
tekitava käitise käitajale tasuta samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse selle käitise suhtes.

Or. en

Selgitus

Tööstuslike protsessidega seoses toodetav elekter ja soojus ning jääkidest toodetav elekter on 
nende tööstusprotsesside puhul keskkonnasõbralikku energiaga varustamist pakkuvad 
lahendused. Heitgaaside kasutamisest tekkiv süsinikdioksiid on lahutamatult seotud neid 
gaase tekitavate käitistega ja seega tuleb see panna heitgaase tekitavate käitiste arvele. See 
vastab teatise KOM(2003)830 punktile 92. Samuti soodustab see võrdlusaluste kehtestamist, 
mille kohaldamine vähendab süsinikdioksiidi kasutamist ja seega heitgaaside teket. 
Vastupidiselt sellele koormaks enampakkumine neid käitisi põhjendamatult ja ei soodustaks 
heitgaaside tõhusat kasutamist.

Muudatusettepanek 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elekter 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
käigus tekkinud heitgaasidest.
Kui tootmisprotsessi käigus tekkinud 
heitgaase kasutatakse kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid heitgaase 
tekitava käitise käitajale samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse selle käitise suhtes.

Or. en
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Selgitus

Heitgaasid, mis tekivad tootmisprotsesside tulemusena, tuleb kasutada ära kohe pärast nende 
tekkimist. Nende tõhusa taaskasutamise tagamiseks tuleb kõnealuste gaaside kasutamise 
puhul võimaldada maksimaalset paindlikkust. Tootmisprotsesside käigus tekkinud heitgaaside 
kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa ressursside säilitamisele ja süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisele. Sellistel eritingimustel toodetav elekter tuleks enampakkumiste 
kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elekter 
on toodetud tootmisprotsesside käigus 
tekkinud jääkgaasidest.

Kui tootmisprotsesside käigus tekkinud 
jääkgaase kasutatakse kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid jääkgaase 
tekitava käitise käitajale samadel 
tingimustel, mida kohaldatakse asjaomase 
käitise suhtes.

Or. pl

Selgitus

Tootmisprotsesside käigus tekkinud jääkgaasid tuleb ära kasutada kohe pärast nende 
tekkimist. Jääkgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab säästa ressursse ja vähendada 
süsinikdioksiidi heitkoguseid. Sellistel eritingimustel toodetud elektrit ei tohiks 
enampakkumisel müüa.
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Muudatusettepanek 495
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektri 
tootmine on seotud tööstusliku soojuse 
tarbimisega või kui elekter toodetakse 
tööstusprotsessi käigus tekkinud 
jääkidest; mõlemal juhul eraldatakse 
kvoote samade eraldamispõhimõtete 
alusel, mida kohaldatakse I lisas 
nimetatud tööstusliku tegevuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Nii keskkonnaga seotud kui ka majanduslikel põhjustel on tööstusharu investeerinud soojus-
ja elektrienergia koostootmisesse ning kohapeal elektri tootmisesse tööstuslikest jääkidest. 
Seda tegevust soodustati kui lahendust seoses liberaliseerimata elektriturgudega ning seda 
edendab ka soojus- ja elektrienergia koostootmist käsitlev direktiiv. Ettepanek eeldab, et 
igasugust elektrit tuleks käsitleda samade eraldamispõhimõtete alusel. Soojus- ja 
elektrienergia koostootmine seoses tööstuslike protsessidega on mõeldud nende 
tööstusprotsesside nõudluse rahuldamiseks või keskkonnaalaste lahenduste pakkumiseks. 
Seega tuleks seda käsitleda tavalisest elektri- ja soojustootmisest erinevalt.

Muudatusettepanek 496
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elekter 
toodetakse oma tarbimiseks suure 
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tõhususega koostootmisel, nagu see on 
määratletud direktiivis 2004/8/EÜ, või 
tööstusprotsesside käigus tekkinud 
heitgaasidest. Sellisel juhul eraldatakse 
kvoote samade rakendusmeetmete alusel, 
millele osutatakse käesoleva artikli 
lõigetes 7 ja 8 ning mida kohaldatakse 
peamise tööstusliku protsessi suhtes.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on tööstusharu investeerinud väga tõhusasse soojus- ja elektrienergia 
koostootmisesse ja kohapeal tööstuslikest jääkidest tootmisesse. Praegune ettepanek eeldab, 
et igasugust elektrit tuleks käsitleda samade eraldamispõhimõtete alusel, sest oletatavasti 
eksisteerib vaid üks elektriturg. See on väärkujutelm. Seoses tööstuslike protsessidega 
toodetud elektrit ja soojust toodetakse nende protsesside nõudluse rahuldamiseks. 
Tööstuslikule energiatootmisele tuleks kvoote eraldada vastavalt kõnealuse sektori suhtes 
kehtivatele eeskirjadele, kuna nad on selle sektori oluline osa.

Muudatusettepanek 497
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmisel riigi enda vajaduste 
rahuldamiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 498
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmisel riigi enda vajaduste 
rahuldamiseks.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvatele käitiste puhul.

Muudatusettepanek 499
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab hiljemalt 30. juuniks 
2010 ühtlustatud eeskirjad, mis käsitlevad 
uutele osalistele saastekvootide eraldamist 
ja tööstusstruktuuri optimeerimist 
(kvootide ühendamist, käitiste sulgemist ja 
kvootide ülekandmist ELis) ning on 
koostatud ja vastu võetud vastavalt artikli 
23 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. fr

Selgitus

Eeskirjad, mis käsitlevad uutele osalejatele saastekvootide eraldamist, käitiste sulgemist ja 
suletud käitiste saastekvootide ülekandmist uutele käitistele ELis ning kvootide ühendamist, 
tuleb kehtestada ühenduse tasandil üheaegselt olemasolevatele käitistele saastekvootide 
eraldamise eeskirjaga.

Muudatusettepanek 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Uute osalejate reservist eraldatakse 
maksimaalselt kuni 500 miljonit 
saastekvooti laiaulatuslikele 
kaubanduslikele näidisprojektidele, mille 
raames tegeletakse süsinikdioksiidi 
kogumise ja geoloogilise säilitamisega 
ELi territooriumil või nendes 
arenguriikides ja üleminekujärgus 
majandusega riikides väljaspool ELi, mis 
ratifitseerivad tulevase rahvusvahelise 
kokkuleppe.
Kvoodid eraldatakse projektidele, mis 
võimaldavad mitmete erinevate 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiate arendamist kõige 
soodsamalt ja kogu ELis geograafiliselt 
tasakaalustatud asukohtades, kasutades 
geoloogiliseks säilitamiseks erinevaid 
säilituskohti. Kvootide eraldamine sõltub 
tõendatud süsinikdioksiidi heitkoguste 
vältimisest geoloogilise säilitamise abil.
Komisjon esitab ettepanekud projektide 
kindlaksmääramisel ja kvootide 
eraldamisel kohaldatava korra kohta. 
Komisjon püüab tagada, et veenvad 
edusammud 12 laiaulatusliku 
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kaubandusliku näidisprojekti 
ehituslepingute sõlmimise suunas oleks 
nähtavad enne 2009. novembris 
Kopenhaagenis toimuvat ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsi.

Or. en

(Viide dokumendi PR/727283 muudatusettepanekule 22)

Selgitus

EL peab võtma enda kätte juhtohjad süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiate 
arendamise alal, kui ta soovib veenda Hiinat ja teisi peamisi kivisütt kasutavaid riike 
ratifitseerima rahvusvahelist kokkulepet ja vähendama oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid.  
Muudatusettepanek toimib ELi heitkoguste piirmäära sees, et pakkuda kiiresti kindlat 
Euroopa finantsmehhanismi, mis võimaldab süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
projektide esimestel edendajatel rahastada arendamiskulusid, mis muudavad tehnoloogia 
algselt kaubanduslikult mittetasuvaks. See on alus üksikasjade üle peetavateks 
läbirääkimisteks nõukoguga.

Muudatusettepanek 501
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Uute osalejate reservist eraldatakse 
igal aastal 60 miljonit kvooti ja kokku 
maksimaalselt kuni 600 miljonit kvooti 
ulatuslikele näidisrajatistele, mis 
tegelevad süsinikdioksiidi kogumise ja 
geoloogilise säilitamisega ELi 
territooriumil või nendes arenguriikides 
ja üleminekujärgus majandusega riikides 
väljaspool ELi, mis ratifitseerivad tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe.
Kvoodid eraldatakse projektidele, mis 
toimivad komisjoni esildatud korra alusel 
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ja tagavad erinevate tehnoloogiate 
arendamise kõige soodsamalt. Kvootide 
eraldamine sõltub süsinikdioksiidi 
tegelikust geoloogilisest säilitamisest. 
Kvootide eraldamise tingimuste täitmiseks 
mitte vajalikud kvoodid jäävad uute 
osalejate reservi.
Komisjon püüab tagada, et 12 ulatusliku 
näidisrajatise ehituslepingud sõlmitakse 
enne 2009. novembris toimuvat ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsi.

Or. en

(Viide dokumendi PR/727283 muudatusettepanekule 22)

Muudatusettepanek 502
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Ühenduse reservist eraldatakse igal 
aastal 60 miljonit saastekvooti ja kokku 
maksimaalselt kuni 600 miljonit 
saastekvooti vähemalt 12 näidiskäitisele, 
mis tegelevad süsinikdioksiidi kogumise ja 
maa-aluse säilitamisega. Saastekvoodid 
antakse projektidele, mis teostatakse 
komisjoni esitatud kokkuleppe põhjal ja 
mille eesmärk on arendada erinevaid 
säilitamistehnoloogiaid ja –vahendeid, 
püüdes samas saavutada maksimaalne 
kulutasuvus. Kvootide eraldamisel 
lähtutakse geoloogiliselt säilitatud 
süsinikdioksiidi tegelikust kogusest.

Or. de
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(Viide dokumendi PR/727283 muudatusettepanekule 22)

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanek peaks aitama kaasa sellele, et näidiskäitiste loomise otsused 
tehakse võimalikult varakult.

Muudatusettepanek 503
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. 60 miljonit kvooti uute osalejate 
reservist jäetakse kasutamata kuni 31. 
detsembrini 2015, et anda need esimesele 
12 rajatisele, kus on enne seda kuupäeva 
asutud äritegevuse korras süsinikdioksiidi 
heitmeid koguma ja geoloogiliselt 
säilitama säästval viisil, kusjuures enne 
2016. aastat püsivalt säilitatud 
süsinikdioksiidi iga tonni eest antakse üks 
kvoot. Kõnealused 12 rajatist määrab 
komisjon kindlaks enne 1. jaanuarit 2013. 
Seda võimalust saavad kasutada kõik 
rajatised ELis või nendes kolmandates 
riikides, kes on ratifitseerinud tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe.

Or. en

(Viide dokumendi PR/727283 muudatusettepanekule 22)

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumist tuleb arendada säästavalt ja Euroopa Parlament peaks igal 
võimalikul juhul säästvust edendama.
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Muudatusettepanek 504
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. 60 miljonit kvooti uute osalejate 
reservist jäetakse kasutamata kuni 31. 
detsembrini 2015, et anda need esimesele 
12 rajatisele, kus on enne seda kuupäeva 
asutud äritegevuse korras süsinikdioksiidi 
heitmeid koguma ja geoloogiliselt 
säilitama, kusjuures enne 2016. aastat 
püsivalt säilitatud süsinikdioksiidi iga 
tonni eest antakse üks kvoot. Kõnealused 
12 rajatist määrab komisjon kindlaks 
enne 1. jaanuarit 2013.

Or. en

(Viide dokumendi PR/727283 muudatusettepanekule 22)

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 505
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 

välja jäetud
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kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Enampakkumine saastekvootidega kauplemise süsteemi raames tähendab tarbijatele 
maksimaalset kulu ja ei paku süsinikdioksiidi heite vähendamise seisukohalt lisakasu. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida tarbijad peavad maksma. Et 
säästa ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida energiahinnad 20–30 €/MWh 
madalamal, seadmata kahtluse alla saastekvootidega kauplemise süsteemi tõhusust, ei peaks 
see põhinema enampakkumisel. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusaluste ja tegeliku tootmise 
põhjal võib olla tasuv ja ökoloogiliselt tõhus.

Muudatusettepanek 506
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võrdlusalustel põhinevale kvootide eraldamisele viitav peatükk sisaldab sellist lahendust.
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Muudatusettepanek 507
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamine üleminekuperioodil on lubatud ainult siis, kui rahvusvahelist 
kokkulepet ei sõlmita. Siis peaks kvootide eraldamine toimuma võrdsete tingimuste tagamise 
eesmärgil võrdlusaluste põhjal, eelistatult vastavalt süsinikdioksiidi heitkogustele 
toodanguühiku kohta. Võrdlusalused hõlmavad kütusekulu, kütuse tüüpi ja süsinikdioksiidi 
vähendamise seisukohast kõige tõhusamate tehnoloogiate protsessi kasutegurit. Võrdlusaluste 
täpsed iseärasused ja ajakohastamiskord on siiski asjakohane alles hilisemas etapis, kui on 
sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe.

Muudatusettepanek 508
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 

7. I lisas loetletud käitiste jaoks 
kehtestatakse kogu ühenduses 
kohaldatavad ühetaolised võrdlusalused, 
mis võetakse vastu ja mida kontrollitakse 
vastavalt ühtlustatud menetlusele. 
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kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

Nimetatud võrdlusaluste põhjal saavad 
käitised 100% kvoote tasuta. Nimetatud 
tasuta kvootide eraldamist ei kohaldata 
käitiste puhul, kus ei toodeta elektrit 
soojus- ja elektrienergia koostootmise teel.

Or. de

Selgitus

Tööstuslikud tootmiskäitised on pidevalt sunnitud optimeerima oma energiatõhusust, et tulla 
toime rahvusvahelise konkurentsiga. Rahvusvahelise konkurentsi surve tähendab, et Euroopas 
kohaldatavast heitkogustega kauplemise süsteemist tulenevaid finantskohustusi ei saa toodete 
kaudu edasi suunata. See ohustaks nende konkurentsivõimet ja tooks kaasa tootmise 
ümberpaigutamise riikidesse, kus puuduvad samataolisi kohustusi kehtestavad 
kliimamuutusega seotud õigusaktid.

Muudatusettepanek 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kuni jõustub rahvusvaheline kokkulepe 
ja kui artiklitest 10b ja 28 ei tulene teisiti, 
on lõikega 2 mitte hõlmatud käitistele
tasuta eraldatavate kvootide kogus 2013. 
aastal ja igal järgneval aastal 100 % lõikes 
1 osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest, ilma et see 
muudaks artikli 9 kohast kvootide 
üldkogust.

Or. en

Selgitus

Tootmissektor on üldiselt avatud ägedale rahvusvahelisele konkurentsile. Enampakkumised 
kujutavad sellele tööstusharule ja kogu ELi majandusele ettearvamatut ohtu ega aita samas 
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kaasa direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisele. Piirmääraks on kehtestatud 21% ja see 
saavutatakse kas enampakkumistega või ilma kvootide olemasoleva koguse püsiva 
vähendamise teel. Tootmissektor peaks seepärast saama tasuta kvoote võrdlusaluste põhjal 
kuni rahvusvahelise kokkuleppe jõustumiseni, millega nähakse ette võrdsed tingimused 
konkurentidele kogu maailmas.

Muudatusettepanek 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kuni jõustub rahvusvaheline 
kokkulepe, on lõikega 2 mitte hõlmatud 
käitistele tasuta eraldatavate kvootide 
kogus 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
100 % lõikes 1 osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest, ilma et see 
muudaks kvootide üldkogust vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Tootmissektorile eraldatakse võrdlusaluste põhjal 100% tasuta heitkoguste kvoote, et vältida 
nende sattumist ebasoodsasse konkurentsiolukorda võrreldes tööstusharudega väljaspool ELi, 
millele ei kohaldata samaväärseid heitkoguste vähendamise meetmeid. Kvootide tasuta 
eraldamine ei muuda ega vähenda saastekvootidega kauplemise süsteemi 21%-list 
heitkoguste vähendamise eesmärki, sest saastekvootide arv on sama, mis enampakkumisel 
põhineva eraldamise korral.

Muudatusettepanek 511
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
tasuta eraldatavate kvootide kogus 2013. 
aastal 100 % lõigete1–3 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

Komisjon vaatab selle protsendimäära 
läbi 2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta 
tagant. Läbivaatamisel võetakse arvesse 
täheldatud keskkonnaalast ja 
majanduslikku mõju. Konsulteeritakse 
kõikide asjaomaste sotsiaalpartneritega. 
Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
võetavad meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Enampakkumist kohaldatakse eeldusel, et esineb kulude edasi suunamise võime. Kulude edasi 
suunamise mõju käitistele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, võib olla 
märkimisväärne. Seda mõju tugevdab elektritootjate ja töötleva tööstuse erinev kulude edasi 
suunamise võime.  Seepärast ei tohiks enampakkumisi kohaldada tootmissektorile. 
Selgitatakse vajadust eralda kvoote vastavalt nende mahtudele, mis on arvutatud 
võrdlusaluste kohaldamisel.

Muudatusettepanek 512
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt tasuta 
eraldatavate kvootide kogus 2013. aastal 
80% lõikes 1 osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.

Muudatusettepanek 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
tasuta eraldatavate kvootide kogus 2013. 
aastal 100 % käesoleva artikli lõigete 1–3 
kohaselt kindlaksmääratud kogusest ning 
seejärel vähendatakse tasuta kvoote igal 
aastal võrdse koguse võrra, nii et 2020. 
aastal on tasuta kvootide kogus 80%.

Komisjon vaatab nimetatud 
protsendimäära uuesti läbi 2020. aastal;
järgmised läbivaatamised toimuvad iga 
nelja aasta tagant. Läbivaatamisel 
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arvestatakse keskkonnaalast ja 
majanduslikku mõju. Konsulteeritakse 
kõikide asjaomaste sotsiaalpartneritega.
Kõnealune meede, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. pl

Selgitus

Enampakkumist kohaldatakse eeldusel, et kulusid on võimalik tasa teha. Nende sätete mõju 
käitistele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, võib olla tõsine, kuna energiatootjate 
ja tootmissektori võime kulusid edasi suunata on erinev. Seetõttu tuleks kauplemist 
tootmissektoris käsitleda väga ettevaatlikult ja majandusanalüüsi põhjal. Selgitatakse, et 
kvoote tuleb eraldada vastavalt nendele mahtudele, mis määratakse kindlaks võrdlusaluste 
kohaldamisel.

Muudatusettepanek 514
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
tasuta eraldatavate kvootide kogus 2013. 
aastal 100 % lõigete 1–3 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal on
tasuta kvootide kogus 80%.

Komisjon vaatab selle protsendimäära 
läbi 2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta 
tagant. Läbivaatamisel võetakse arvesse 
täheldatud keskkonnaalast ja 
majanduslikku mõju. Konsulteeritakse 
kõikide asjaomaste sotsiaalpartneritega. 
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Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
võetavad meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Enampakkumist kohaldatakse eeldusel, et esineb kulude edasi suunamise võime. Kulude edasi 
suunamise mõju käitistele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, võib olla 
märkimisväärne. Seda mõju tugevdab elektritootjate ja töötleva tööstuse erinev kulude edasi 
suunamise võime. Seepärast tuleks tootmissektorile kohaldatav enampakkumine võtta 
kasutusele väga ettevaatlikult ja sellega peaks kaasnema majanduslik läbivaatamine. 
Selgitatakse vajadust eralda kvoote vastavalt nende mahtudele, mis on arvutatud 
võrdlusaluste kohaldamisel.

Muudatusettepanek 515
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
tasuta eraldatavate kvootide kogus 2013. 
aastal 100 % lõigete 1–3 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal on
tasuta kvootide kogus 80%.

Komisjon vaatab selle protsendimäära 
läbi 2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta 
tagant. Läbivaatamisel võetakse arvesse 
täheldatud keskkonnaalast ja 
majanduslikku mõju. Konsulteeritakse 
kõikide asjaomaste sotsiaalpartneritega. 
Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
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võetavad meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Enampakkumist kohaldatakse eeldusel, et esineb kulude edasi suunamise võime. Kulude edasi 
suunamise mõju käitistele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, võib olla 
märkimisväärne. Seda mõju tugevdab elektritootjate ja töötleva tööstuse erinev kulude edasi 
suunamise võime. Seepärast tuleks tootmissektorile kohaldatav enampakkumine võtta 
kasutusele väga ettevaatlikult ja sellega peaks kaasnema majanduslik läbivaatamine. 
Selgitatakse vajadust eralda kvoote vastavalt nende mahtudele, mis on arvutatud 
võrdlusaluste kohaldamisel.

Muudatusettepanek 516
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 100 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
kohandatakse tasuta kvoote artiklis 9 
osutatud lineaarset tegurit kasutades.

Or. de

Selgitus

Tootmisettevõtted üritavad pidevalt oma tõhusust parandada, kuna rahvusvahelise 
konkurentsi surve tõuseb. Teatud edusammud süsinikdioksiidi vähendamisel on toimunud 
iseregulatsiooni tulemusel. Et mitte ohustada Euroopa positsiooni tööstustegevuse 
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asukohana, tuleb otsustada saastekvootide tasuta eraldamise õigustatud vähendamise kasuks. 
Kuna artiklis 9 osutatud lineaarne tegur on juba iseenesest ambitsioonikas 
vähendamiseesmärk, on stiimulid heitkoguste jätkuvaks vähendamiseks ja võimalused uuteks 
investeeringuteks olemas.

Muudatusettepanek 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 4 ja 6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Koostootmisele tasuta kvootide eraldamine tuleb säilitada, et toetada kaugkütte 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 518
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt tasuta 
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lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

eraldatavate kvootide kogus 2013. aastal 
80% lõikes 1 osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 5% 
võrra.

Or. fr

Selgitus

Enampakkumisel müüdavate saastekvootide osa puhul on vaja järkjärgulisemat 
lähenemisviisi, sest praegune edasimineku tempo võib ohustada asjaomaseid ettevõtjaid. 5%-
line vähendamine aastas annab ettevõtjatele võimaluse planeerida tõhusamalt investeeringuid 
kasvuhoonegaasi heitkoguste vähendamise meetmetesse.

Muudatusettepanek 519
Peter Liese, Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80% lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata. Alates 
2014. aastast vähendatakse artikli 3 d 
lõike 2 kohaselt õhusõiduki käitajatele 
eraldatavaid tasuta kvoote võrdse koguse 
võrra, nii et 2020. aastal enam kvoote ei 
eraldata.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõike 3 kohaselt tasuta 
eraldatavate kvootide kogus 2013. aastal 
100 % lõikes 1 osutatud meetmete 
kohaselt kindlaksmääratud kogusest.

Or. en

Selgitus

Koostootmisele tasuta kvootide eraldamine tuleb säilitada, et toetada kaugkütte 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 521
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 

välja jäetud
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süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

Or. de

Selgitus

Tulenevalt lõikes 7 sätestatud eraldamiskorrast ei ole antud säte enam vajalik.

Muudatusettepanek 522
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Enampakkumine saastekvootidega kauplemise süsteemi raames tähendab tarbijatele 
maksimaalset kulu ja ei paku süsinikdioksiidi heite vähendamise seisukohalt lisakasu. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida tarbijad peavad maksma. Et 
säästa ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida energiahinnad 20–30 €/MWh 
madalamal, seadmata kahtluse alla saastekvootidega kauplemise süsteemi tõhusust, ei peaks 
see põhinema enampakkumisel. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusaluste ja tegeliku tootmise 
põhjal võib olla tasuv ja ökoloogiliselt tõhus.
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Muudatusettepanek 523
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlastamine.

Muudatusettepanek 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Tootmissektor on üldiselt avatud ägedale rahvusvahelisele konkurentsile. Enampakkumised 
kujutavad sellele tööstusharule ja kogu ELi majandusele ettearvamatut ohtu ega aita samas 
kaasa direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisele. Piirmääraks on kehtestatud 21% ja see 
saavutatakse kas enampakkumistega või ilma kvootide olemasoleva koguse püsiva 
vähendamise teel. Tootmissektor peaks seepärast saama tasuta kvoote võrdlusaluste põhjal 
kuni rahvusvahelise kokkuleppe jõustumiseni, millega nähakse ette võrdsed tingimused 
konkurentidele kogu maailmas.

Muudatusettepanek 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootmissektorile eraldatakse võrdlusanalüüsi põhjal 100% tasuta heitkoguste kvoote, et 
vältida nende sattumist ebasoodsasse konkurentsiolukorda võrreldes tööstusharudega 
väljaspool ELi, millele ei kohaldata samaväärseid heitkoguste vähendamise meetmeid. 
Kvootide tasuta eraldamine ei muuda ega vähenda saastekvootidega kauplemise süsteemi 
21%-list heitkoguste vähendamise eesmärki, sest saastekvootide arv on sama, mis 
enampakkumisel põhineva eraldamise korral.
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Muudatusettepanek 526
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest. Käitistele 
tasuta saastekvootide eraldamine põhineb 
võrdlusalusel, mis arvestab 
süsinikdioksiidi ekvivalentkogust tonnides 
toodanguühiku kohta. Võrdlusaluse 
muud iseärasused tulenevad lõikest 1.
Sellised sektorid ja alasektorid, mille 
puhul saab nõuetekohaselt tõendada, et 
esineb süsinikdioksiidi lekke oht, ja kus 
elekter moodustab suure osa 
tootmiskuludest ja seda toodetakse 
tõhusalt, võivad saada kuni 80 % tasuta 
kvoote, et võtta arvesse elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamine üleminekuperioodil on lubatud ainult siis, kui rahvusvahelist 
kokkulepet ei sõlmita. Siis peaks kvootide eraldamine toimuma võrdsete tingimuste tagamise 
eesmärgil võrdlusaluste põhjal, eelistatult vastavalt süsinikdioksiidi heitkogustele 
toodanguühiku kohta. Võrdlusalused hõlmavad kütusekulu, kütuse tüüpi ja süsinikdioksiidi 
vähendamise seisukohast kõige tõhusamate tehnoloogiate protsessi kasutegurit. Võrdlusaluste 
täpsed iseärasused ja ajakohastamiskord on siiski asjakohane alles hilisemas etapis, kui on 
sõlmitud rahvusvaheline kokkulepe.
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Muudatusettepanek 527
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest kuni 
saavutatakse rahuldav rahvusvaheline 
kokkulepe käesoleva direktiivi artikli 28 
lõikes 1 sätestatud kriteeriumite põhjal.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi põhiosas tuleb selgesõnaliselt kinnitada, et sektoritele ja tööstusharudele, mille 
puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, tuleb tasuta saastekvoote eraldada kuni rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseni. See säte on investeeringute planeerimise kindluse 
seisukohast ELis eluliselt tähtis.

Muudatusettepanek 528
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse otse või kaudselt 
saastavatele käitistele sektorites, mille 
puhul on kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, 
tasuta kvoote kuni ühenduse tasandil 
kindlaksmääratud parimal võimalikul 
tehnoloogial põhineva tegevusnäitajate 
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tasemeni.

Or. hu

Muudatusettepanek 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti,
eraldatakse 2013. aastal ja igal järgneval 
aastal kuni 2020. aastani käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, kõik lõigete 1–3
kohaselt kindlaksmääratud kvoodid tasuta
ja ilma et see muudaks artikli 9 kohast 
kvootide üldkogust.

Or. pl

Selgitus

Õigus tasuta kvootidele ei sõltu konkreetsest aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke ohust. Kui 
sellise ohu olemasolu on kindlaks määratud, eraldatakse kõik võrdlusaluste põhjal 
kindlaksmääratud saastekvoodid tasuta. Selgitus, et saastekvootide eraldamine võrdlusaluste 
põhjal peab olema kooskõlas sektori piirmääraga heitkogustega kauplemise süsteemis.

Muudatusettepanek 530
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 

8. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, 
eraldatakse 2013. aastal ja igal järgneval 
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sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

aastal käitistele sektorites, mille puhul on 
kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, kõik
lõigete 1–3 kohaselt kindlaksmääratud
kvoodid tasuta ja ilma et see muudaks 
kvootide üldkogust vastavalt artiklile 9.

Or. en

Selgitus

Võimalus saada tasuta saastekvoote ei tohi sõltuda teatud aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke 
ohust. Kui on kindlaks tehtud süsinikdioksiidi lekke oht, peavad kõik võrdlusaluste põhjal 
arvutatud saastekvoodid olema tasuta. Selgitus, et saastekvootide eraldamine võrdlusaluste 
põhjal peab olema kooskõlas sektori piirmääraga heitkogustega kauplemise süsteemis. 

Muudatusettepanek 531
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, 
eraldatakse 2013. aastal ja igal järgneval 
aastal käitistele sektorites, mille puhul on 
kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, kõik
lõigete 1–3 kohaselt kindlaksmääratud
kvoodid tasuta ja ilma et see muudaks 
artikli 9 kohast kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Võimalus saada tasuta saastekvoote ei tohi sõltuda teatud aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke 
ohust. Kui on kindlaks tehtud süsinikdioksiidi lekke oht, peavad kõik võrdlusaluste põhjal 
arvutatud saastekvoodid olema tasuta. Selgitus, et saastekvootide eraldamine võrdlusaluste 
põhjal peab olema kooskõlas sektori piirmääraga heitkogustega kauplemise süsteemis.
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Muudatusettepanek 532
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, 
eraldatakse 2013. aastal ja igal järgneval 
aastal käitistele sektorites, mille puhul on 
kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, kõik
lõigete 1–3 kohaselt kindlaksmääratud
kvoodid tasuta ja ilma et see muudaks 
artikli 9 kohast kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Võimalus saada tasuta saastekvoote ei tohi sõltuda teatud aastast, vaid süsinikdioksiidi lekke 
ohust. Kui on kindlaks tehtud süsinikdioksiidi lekke oht, peavad kõik võrdlusaluste põhjal 
arvutatud saastekvoodid olema tasuta. Selgitus, et saastekvootide eraldamine võrdlusaluste 
põhjal peab olema kooskõlas sektori piirmääraga heitkogustega kauplemise süsteemis.

Muudatusettepanek 533
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, mis on seotud 
kõrge heitkoguste tasemega tootmise 
üleviimisega kolmandatesse riikidesse või 
ühenduse süsteemiga mitte hõlmatud ELi 
piirkondadesse, tasuta kvoote kuni 100 % 
ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
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kindlaksmääratud kogusest.

Or. en

Selgitus

See muudatus tagab võrdse kohtlemise soojussüsteemidele, mis peavad piirama oma võimet 
suunata ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalemisega seotud kulud edasi 
lõppkasutajale turutingimustes, kusjuures enamiku sektori rajatiste võimsus on vähem kui 20 
MW ja nad ei osale heitkogustega kauplemise süsteemis. Parandus asetab rõhu 
süsinikdioksiidi lekke võimalusele, millele EÜ peaks pöörama erilist tähelepanu.

Muudatusettepanek 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta 
kvoote kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 ja 
artikli 10b kohaselt kindlaksmääratud 
kogusest.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke tõsise ohu põhjus on nii osalemine heitkogustega kauplemise süsteemis 
(otsesed heitkogused) kui ka mõnel juhul, nt primaaralumiiniumi tootmisel, süsinikdioksiidi 
maksumuse elektrihindade kaudu edasi suunamise kaudne mõju. Mõne sektori puhul peab 
süsinikdioksiidi lekke ohu maandamise eesmärgil eraldatavate saastekvootide kogus katma nii 
otsest kui ka kaudset mõju.
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Muudatusettepanek 535
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta 
kvoote kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 
kohaselt kindlaksmääratud kogusest.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal 
eraldatakse käitistele sektorites, mille 
puhul on kõrge süsinikdioksiidi lekke oht, 
tasuta kvoote kuni 100 % ulatuses lõike 1
kohaselt kindlaksmääratud kogusest ja 
vastavalt sellise lekke ärahoidmise 
vajadusele.

Or. en

Selgitus

Tasuta eraldatavate saastekvootide kogus peaks sõltuma ainult kahest tegurist:
1) viide lõikes 1 sätestatud ELi ühtlustatud eeskirjale, nt võrdlusalused; 
2) kogus, mis on vajalik selleks, et hoida ära tootmise ümberpaigutamine või kaupade import 
riikidest, kus heitele ei kohalda samaväärseid nõudmisi.
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Muudatusettepanek 537
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote
kuni 100 % ulatuses lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ja vastavalt 
sellise lekke ärahoidmise vajadusele.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid. Asjakohase rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisel tuleks energiamahukatele tööstusharudele, mille puhul on süsinikdioksiidi lekke 
oht, eraldada vajalik kogus tasuta kvoote, et vältida heitkoguste ülekandmist riikidesse, kes ei 
rakenda kohaliku tootmise suhtes heitkogustele võrreldavaid piiranguid.

Muudatusettepanek 538
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest. 
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kindlaksmääratud kogusest. Protsendimäära puhul võetakse arvesse, 
mil määral on kõnealuse sektori üksikutel 
käitistel võimalik tõhusaimat tehnoloogiat 
kohaldades heitkoguseid vähendada, ning 
arvesse võetakse tootmise käigus toimuvat 
vältimatut elektritarbimist.

Or. en

Selgitus

Sektoritele tasuta eraldatavate saastekvootide määra kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta 
parima kättesaadava tehnoloogia kasutamist ning vältimatut elektritarbimist.

Muudatusettepanek 539
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

8. 2013. aastal ja igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest. See kehtib ka 
samataoliste käitiste või ettevõtete puhul, 
mille kuulumine ühte kindlasse sektorisse 
ei ole üheselt määratletav.

Or. de

Selgitus

Sektorit määratletakse praegu iga tööstusharu peamiste osalejate põhjal. See jätab 
tähelepanuta ühe olulise teguri. ELis on ettevõtteid/segakontserne, mille tootevalik on 
keerukam ja neid ei ole võimalik kindlalt ühte teatud sektorisse paigutada. See tooks kaasa 
nende ettevõtete  klassifitseerimise sellisesse valdkonnakoodidega sektorisse, mis ei vasta 
ettevõtte tegelikule iseloomule.
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Muudatusettepanek 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

välja jäetud

Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:
(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;
(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima 
tehnoloogia abil;
(c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;
(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.
Selleks et hinnata, kas ühenduse 
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süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Artikli 10a lõige 9 on oluline osa süsinikdioksiidi lekke vastastest meetmetest ja tuleks seega 
lisada artiklisse 10b.

Muudatusettepanek 541
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid. 

välja jäetud

Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:
a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
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suurenemise;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima 
tehnoloogia abil;
c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;
d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.
Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. de

Selgitus

Tulenevalt lõikes 7 sätestatud eraldamiskorrast ei ole antud säte enam vajalik.

Muudatusettepanek 542
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

välja jäetud

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.
Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:
(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;
(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima 
tehnoloogia abil;
(c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;
(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.
Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Enampakkumine saastekvootidega kauplemise süsteemi raames tähendab tarbijatele 
maksimaalset kulu ja ei paku süsinikdioksiidi heite vähendamise seisukohalt lisakasu. See ei 
tähenda midagi muud kui uut süsinikdioksiidi maksu, mida tarbijad peavad maksma. Et 
säästa ELi tarbijatele kuni 55 miljardit eurot aastas ja hoida energiahinnad 20–30 €/MWh 
madalamal, seadmata kahtluse alla saastekvootidega kauplemise süsteemi tõhusust, ei peaks 
see põhinema enampakkumisel. Tasuta kvootide eraldamine võrdlusaluste ja tegeliku tootmise 
põhjal võib olla tasuv ja ökoloogiliselt tõhus.
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Muudatusettepanek 543
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Article 1 - point 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Article 10a - paragraph 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt 30. septembriks 2009 ja 
seejärel iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

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

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
ühenduse tasandil asjaomases sektoris või 
alasektoris võimalik nõutavate kvootide 
hinda edasi suunata tootehindadesse, võttes 
aluseks erinevad usutavad 
süsinikuhinnad, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmisi 
kvantitatiivseid kriteeriumeid:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise, arvutatud osana 
kogulisandväärtusest või, kui asjakohasel 
tasandil puuduvad andmed, osana 
üldistest tootmiskuludest;

b) sektoris või alasektoris teadaolev 
impordi ja ekspordi tase.
Pärast kõnealust hindamist tuleb seoses 
sektoritega, mille puhul esineb tõsine oht 
(sh piiripealsed sektorid), arvestada 
enampakkumiste mõju:
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a) asjaomaste sektorite või alasektorite 
turuosale;
b) kasumlikkusele kui pikaajaliste 
investeeringute ja/või tootmise 
ümberpaigutamise otsuste potentsiaalsele 
näitajale.
Seoses sektorite või alasektoritega, mille 
puhul kvantitatiivsel hindamisel ilmneb 
süsinikdioksiidi lekke tõsine oht, tuleks 
läbi viia kvalitatiivne hindamine, et teha 
kindlaks, kas need sektorid on ka 
tegelikult tõsises ohus, ning teatada artikli 
10b kohaselt tehtavatest otsustest.  See 
peaks sisaldama järgmist:

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

a) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;

b) hindamine, mis käsitleb turu struktuuri 
(praegune ja kavandatav), asjakohaseid 
geograafilisi ja tooteturge, 
transpordikulusid, sektori sõltuvust
rahvusvahelisest konkurentsist, pika- ja 
lühiajalisi kaubandustõkkeid ning 
tootmise asukohaga seotud otsuseid 
mõjutavaid tegureid (sh erinevused 
ühenduse tootjate tootekvaliteedi või 
teenuse taseme osas, tootestandardid, 
kauba- ja ressursiturgude läheduse 
tähtsus, tootmise ümberpaigutamisega 
seotud riskid);

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

c) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sätestada süsinikdioksiidi lekke ohus olevate sektorite 
kindlakstegemiseks selge ja läbipaistev hindamine. See pakub tööstusharudele ja teistele 
sidusrühmadele suuremat kindlust selle kohta, kuidas hindamine toimub. Sätestatud 
kriteeriumid järgivad süsinikdioksiidi lekke ohu hindamiseks läbi viidud olulistes 
teadusuuringutes kasutatavaid kriteeriume.

Muudatusettepanek 544
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

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

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
ühenduse tasandil asjaomases sektoris või 
alasektoris võimalik nõutavate kvootide 
hinda edasi suunata tootehindadesse, ilma 
et see tooks kaasa märgatava turuosa 
loovutamise süsinikdioksiidi heidete 
seisukohast vähem tõhusatele 
ühendusevälistele käitistele, ning arvestab 
eelkõige järgmisi kvantitatiivseid 
kriteeriumeid:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise, arvutatud osana 
kogulisandväärtusest või, kui asjakohasel 
tasandil puuduvad andmed, osana 
üldistest tootmiskuludest;
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b) sektoris või alasektoris teadaolev 
impordi ja ekspordi tase;
c) asjaomaste sektorite või alasektorite 
turuosa;
d) kasumlikkus kui pikaajaliste 
investeeringute ja/või tootmise 
ümberpaigutamise otsuste potentsiaalne 
näitaja;
e) asjaomases sektoris või alasektoris 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju.
Seoses sektorite või alasektoritega, mille 
puhul kvantitatiivsel hindamisel ilmneb 
süsinikdioksiidi lekke tõsine oht, tuleks 
läbi viia kvalitatiivne hindamine, et teha 
kindlaks, kas need sektorid on ka 
tegelikult tõsises ohus, ning teatada artikli 
10b kohaselt tehtavatest otsustest. See 
peaks sisaldama järgmist:

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

a) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

b) hindamine, mis käsitleb turu struktuuri 
(praegune ja kavandatav), asjakohaseid 
geograafilisi ja tooteturge, 
transpordikulusid, sektori sõltuvust
rahvusvahelisest konkurentsist, pika- ja 
lühiajalisi kaubandustõkkeid ning 
tootmise asukohaga seotud otsuseid 
mõjutavaid tegureid (sh erinevused 
ühenduse tootjate tootekvaliteedi või 
teenuse taseme osas, tootestandardid, 
kauba- ja ressursiturgude läheduse 
tähtsus, tootmise ümberpaigutamisega 
seotud riskid);

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

c) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

Selleks et hinnata, kas ühenduse 
süsteemist tulenevad suuremad kulud on 
võimalik edasi suunata, võib muu hulgas 
kasutada süsinikuhinna tõusust tulenevat 
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hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekute eesmärk on sätestada selged ja läbipaistvad hindamiskriteeriumid, 
mille põhjal tehakse kindlaks, milliste sektorite puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht. See 
pakub tööstusharudele ja teistele sidusrühmadele suuremat kindlust selle kohta, kuidas 
hindamine toimub. Sätestatud kriteeriumid järgivad süsinikdioksiidi lekke ohu hindamiseks 
läbi viidud olulistes teadusuuringutes kasutatavaid kriteeriume.

Muudatusettepanek 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel 
iga 5 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

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

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

Igal aastal saab iga I lisa punktiga 4 a 
hõlmamata sektor uue turuteabe põhjal 
taotleda, et komisjon kaaluks uuesti 
sektori arvamist süsinikdioksiidi lekke 
ohus olevate sektorite hulka.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu, ilma et see 
tooks kaasa kas turuosa, tasuvuse või 
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süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

investeerimisvõimaluste loovutamise
samale sektorile või alasektorile EList 
väljaspool asuvates riikides, kus ei 
kehtestata heitkogustele võrreldavaid 
piiranguid. Asjakohased kriteeriumid on 
muu hulgas järgmised:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise tööstusharudes, kus 
süsinikdioksiidi heide müüdava ühiku 
kohta on suur;

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist, võttes muu hulgas arvesse 
transpordi ja süsinikdioksiidiga seotud 
kulusid;

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d a) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinnast tulenevat hinnangulist 
kaotatud müügimahtu või asjaomaste 
sektorite tasuvusele avalduvat mõju.

Or. en

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks ajavahemikku pikendada 5 aastani ja esimese 
hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks (30. juuni 2009). Kui turuteave näitab, et 
süsinikdioksiidi leke toimub sektorites, mida ei peetud süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks, 
peaks olemas olema abivahend, et ei peaks ootama järgmist 5 aasta pärast toimuvat 
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läbivaatamist.

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid. Muudatusettepanekuga tagatakse 
tulevase turustruktuuri ning toote süsinikdioksiidi heite määra ja transpordikulude arvesse 
võtmine.

Muudatusettepanek 546
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.  

9. Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel 
iga 5 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

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

Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artiklis [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Igal aastal saab iga 1a lisaga hõlmamata 
sektor uue turuteabe põhjal taotleda, et 
komisjon kaaluks uuesti sektori arvamist 
süsinikdioksiidi lekke ohus olevate 
sektorite hulka.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa kas turuosa, tasuvuse või 
investeerimisvõimaluste märgatava 
loovutamise samale sektorile või 
alasektorile EList väljaspool asuvates 
riikides, kus ei kehtestata heitkogustele 
võrreldavaid piiranguid.

Asjakohased kriteeriumid on muu hulgas 
järgmised:

(a) mil määral tooks kvootide müük a) mil määral tooks kvootide müük 
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oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise tööstusharudes, kus 
süsinikdioksiidi heide müüdava ühiku 
kohta on suur;

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist, võttes muu hulgas arvesse 
süsinikdioksiidi ja transpordiga seotud 
kulusid;

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi;

e) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinnast tulenevat hinnangulist 
kaotatud müügimahtu või asjaomaste 
sektorite tasuvusele avalduvat mõju.

Or. fr

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks läbivaatamise ajavahemikku pikendada 5 
aastani ja esimese hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks (30. juuni 2009). Sellele 
vaatamata on sektoritel, mis tunnetavad eriti teravalt ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
mõju, võimalus igal aastal taotleda enda klassifitseerimist sektorina, mille puhul esineb 
süsinikdioksiidi lekke oht. Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub sektorites, mis 
ei ole klassifitseeritud sellises ohus olevaks, peaks olema võimalik olukorda parandada ilma, 
et tuleks oodata järgmise läbivaatamiseni. 
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Muudatusettepanek 547
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.  

9. Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel 
iga läbivaatamisperioodi lõpus määrab 
komisjon asjaomaste sektoritega
konsulteerides kindlaks lõikes 8 osutatud 
sektorid.

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

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa turuosa või tasuvuse märgatava 
loovutamise süsinikdioksiidi heite 
seisukohast vähem tõhusatele 
ühendusesisestele või -välistele käitistele, 
mis ei kohalda heitkoguste 
vähendamiseks samaväärseid meetmeid. 
Selleks võtab komisjon arvesse järgmist:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude, toote enda 
maksumuse või kastutatava tooraine 
maksumuse olulise suurenemise;

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist;

c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest või 
ühendusesisesest konkurentsist;
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(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. fr

Selgitus

On eluliselt oluline, et sektoritele, mille puhul Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse 
peadirektoraadi 2008. aasta esimesel poolel tehtud töö tulemusel on kindlaks tehtud 
süsinikdioksiidi lekke oht, viidataks ka direktiivi põhiosas, et selliste sektoritega tegelemise 
vahendid oleks prognoositavamad ja et stimuleerida nii palju kui võimalik investeeringuid 
ELis.

Lisaks peaks olema võimalik koostada lõplik nimekiri hiljemalt 2009. aasta juuniks, 
asjaomaste osaliste taotlusel. Lõplikku nimekirja ei peaks läbi vaatama iga 3 aasta tagant, 
sest see põhjustaks õiguslikku ebakindlust, mis on vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 548
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

9. 30. juuniks 2016 ja seejärel iga 4 aasta
tagant vaatab komisjon läbi I a lisa.
Läbivaatamise tulemusi rakendatakse 
2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta tagant.

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

Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
võetavad meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt. regulatiivmenetluse kohaselt. 
Konsulteeritakse kõikide asjaomaste 
sotsiaalpartneritega.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu lõpptarbijatele, 
ilma et see tooks kaasa märgatava turuosa 
loovutamise väljaspool ühendust asuvates 
riikides tegutsevatele käitistele, kus 
heitkogustele ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi;
d a) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomases sektoris või alasektoris.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud tööstusharude nimekiri tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke ärahoidmise osas.
Otsuste tegemisse tuleks kaasata mõjutatud sidusrühmad. 
Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme. 
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse. 

Muudatusettepanek 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt [6 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist] määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid

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

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda ja 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
energiahindadesse edasisuunamise 
kaudset mõju edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
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suurenemise; suurenemise;
(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

(d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi;

d a) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Asjaomased sektorid vajavad võimalikult varakult kindlust, et käesolev lõige hõlmab ka neid. 
Ei ole mingit vajadust seda kolme aasta pärast muuta. Ainus põhjus meetmest kasu saavate 
sektorite nimekirja läbivaatamiseks oleks asjakohase rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine. 
Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud sektorite üle otsustamine ja võetavad meetmed peaksid 
olema läbipaistvad ja nende osas tuleks konsulteerida asjaomaste sektoritega ning võtta 
arvesse nii ELi heitgaasidega kauplemise süsteemis osalemise otsest mõju kui ka 
süsinikdioksiidiga seotud kulude energiahindadesse edasi suunamise kaudset mõju.

Muudatusettepanek 550
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – sissejuhatav osa – esimene, teine ja kolmas lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

30. juuniks 2016 ja seejärel iga 4 aasta
tagant vaatab komisjon läbi I a lisa.
Läbivaatamise tulemusi rakendatakse 
2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta tagant.

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

Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
võetavad meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Konsulteeritakse kõikide asjaomaste 
sotsiaalpartneritega.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu lõpptarbijatele, 
ilma et see tooks kaasa märgatava turuosa 
loovutamise väljaspool ühendust asuvates 
riikides tegutsevatele käitistele, kus 
heitkogustele ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud tööstusharude nimekiri tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke ärahoidmise osas.
Otsuste tegemisse tuleks kaasata mõjutatud sidusrühmad. 
Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme. 
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse. 
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Muudatusettepanek 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – sissejuhatav osa – esimene, teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.  

30. juuniks 2016 ja seejärel iga 4 aasta
tagant vaatab komisjon läbi 1 a lisa (uus).
Läbivaatamise tulemusi rakendatakse 
2020. aastal ja seejärel iga 4 aasta tagant.

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

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

Konsulteeritakse kõikide asjakohaste 
sotsiaalpartneritega.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud kindlaksmääramisel 
võtab komisjon arvesse seda, millises 
ulatuses on asjaomases sektoris või 
alasektoris võimalik nõutavate kvootide 
hinda edasi suunata tootehindade kaudu 
lõpptarbijatele, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei ole 
kehtestanud heitkogustele võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. pl

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud tööstussektorite nimekiri tuleks läbi vaadata 2016. aastal 
ja selle läbivaatamise tulemusi tuleks vajaduse korral rakendada 2020. aastal. Selline kord 
tagab võimalikult suure kavandamiskindluse ning kindlustab süsinikdioksiidi lekke vältimise.

Sektorite jagamist tuleks vältida, sest see võib rakendamisel tekitada haldusprobleeme. 
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Muudatusettepanek 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – sissejuhatav osa – esimene, teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

30. juuniks 2010 ja seejärel iga 4 aasta
tagant määrab komisjon kindlaks lõikes 8 
osutatud sektorid. Lõikes 8 osutatud 
sektorite kindlaksmääramisel lisab 
komisjon kohustuslikus korras muu 
hulgas I lisas nimetatud sektorite loendi.

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

Komisjoni poolt pärast läbivaatamist 
võetavad meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 
Konsulteeritakse kõikide asjaomaste 
sotsiaalpartneritega.

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu lõpptarbijatele, 
ilma et see tooks kaasa märgatava turuosa 
loovutamise väljaspool ühendust asuvates 
riikides tegutsevatele käitistele, kus 
heitkogustele ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud tööstusharude nimekiri tuleks 2010. aastal läbi vaadata. 
Selline kord tagab võimalikult suure kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi 
lekke ärahoidmise osas. Otsuste tegemisse tuleks kaasata mõjutatud sidusrühmad.  Välditakse 
sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme. Ohustatud 
sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid nende 
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tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse. 

Muudatusettepanek 553
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 a - lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 30. juuniks 2009 määrab 
komisjon kindlaks lõikes 8 osutatud 
sektorid ja nende sektorite käitistele
eraldatavate tasuta kvootide 
protsendimäära.

Or. fr

Selgitus

Praegu valitsev ebakindlus, mis mõjutab investeerimisotsuseid asjaomastes sektorites, tuleks 
kaotada võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 554
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel iga 5 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Or. en
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Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks ajavahemikku pikendada 5 aastani ja esimese 
hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks (30. juuni 2009). Väga raske on ennustada 
muudetud ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju ELis asuvatele ja süsteemiga 
hõlmatud töötleva tööstuse harudele. Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub 
sektorites, mida ei peetud süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks, peaks olemas olema abivahend, 
mis ei eelda järgmise 5 aasta pärast toimuva läbivaatamise ootamist.

Muudatusettepanek 555
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel iga 5 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

Or. de

Muudatusettepanek 556
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 30. juuniks 2009 ja seejärel iga 5 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

Or. de

Selgitus

Investeeringute ja kavandamiskindluse nende energiamahukate tööstusharude ja alasektorite 
jaoks, mille puhul komisjon teatab süsinikdioksiidi heitkoguste edasikandmise ohtu alles 
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2010. aasta juunis, võib saavuta seeläbi, et tasuta kvoote saavad sektorid tehakse kindlaks 
juba varakult. Seejärel tuleks energiamahukaks liigitamine läbi vaadata ainult iga viie aasta 
tagant.

Muudatusettepanek 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 31. detsembriks 2009 ja seejärel 
iga 5 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke tõsisele ohule avatud sektorite kindlaksmääramise kuupäev tuleks 
määrata detsembriks, et suurendada kindlust selle direktiivi asjakohase küsimuse suhtes. 
Lisaks usume me, et ohule avatud sektorite läbivaatamise sagedus on komisjoni ettepanekus 
liiga tihe. Meie ettepanek on määrata ohule avatud sektorid kindlaks iga 5 aasta tagant.

Muudatusettepanek 558
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 31. detsembriks 2009 ja seejärel 
iga 5 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

Or. hu
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Muudatusettepanek 559
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 
3 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Komisjon määrab pärast direktiivi 
jõustumist sobiva aja jooksul kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid ja ettevõtted.

Or. de

Selgitus

Kavandamiskindluse seisukohast on ettevõtete jaoks oluline teada võimalikult varakult, kas 
nad kuuluvad lõikes 8 kirjeldatud kategooriasse või mitte. Sektorit määratletakse praegu iga 
tööstusharu peamiste osalejate põhjal. ELis on segaettevõtteid, mille tootevalik on keerukam 
ja neid ei ole võimalik kindlalt ühte teatud sektorisse paigutada. See tooks kaasa nende 
ettevõtete  klassifitseerimise sellisesse valdkonnakoodidega sektorisse, mis ei vasta ettevõtte 
tegelikule iseloomule.

Muudatusettepanek 560
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel iga 3 
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Hiljemalt 30. juuniks 2010 määrab 
komisjon kindlaks lõikes 8 osutatud 
sektorid.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke määratlemine on Euroopa tööstuse kindluse kavandamise seisukohast 
ülioluline. Vastasel juhul jätkub praegune investeerimisprojektide peatamise trend, mis 
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põhjustab tohutut süsinikdioksiidi leket ja töökohtade kadumist. Seega peaks süsinikdioksiidi 
lekke ohus olemise seisund kestma kogu perioodi vältel. Uued käitised peaksid saama taotleda 
süsinikdioksiidi ohus olemise seisundit komisjoni praeguse ettepaneku teksti põhjal.

Muudatusettepanek 561
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu, ilma et see 
tooks kaasa kas turuosa, tasuvuse või 
investeerimisvõimaluste loovutamise
samale sektorile või alasektorile EList 
väljaspool asuvates riikides, kus ei 
kehtestata heitkogustele võrreldavaid 
piiranguid. Asjakohased kriteeriumid on 
muu hulgas järgmised:

Or. en

Muudatusettepanek 562
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
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tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
samataolisele sektorile või alasektorile 
EList väljaspool asuvates riikides, kus ei 
kehtestata heitkogustele võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid, kusjuures komisjoni ettepanekus piirdub 
süsinikdioksiidi lekke ohu analüüsimine võrdlusega süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusate ühenduseväliste käitistega ning ei arvestata Euroopasse suunduva transpordi tõttu 
tekkivat süsinikdioksiidi. Muudatusettepanek on vajalik võrdsete tingimuste loomiseks ELi ja 
EList väljaspool asuva tootmise vahel.

Muudatusettepanek 563
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast 
vähem tõhusatele ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
samataolisele sektorile või alasektorile 
EList väljaspool asuvates riikides, kus ei 
kehtestata heitkogustele võrreldavaid 
piiranguid, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid, kusjuures komisjoni ettepanekus piirdub 
süsinikdioksiidi lekke ohu analüüsimine võrdlusega süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusate ühenduseväliste käitistega ning ei arvestata Euroopasse suunduva transpordi tõttu 
tekkivat süsinikdioksiidi. Muudatusettepanek on vajalik võrdsete tingimuste loomiseks ELi ja 
EList väljaspool asuva tootmise vahel.

Muudatusettepanek 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda ja 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
energiahindadesse edasisuunamise 
kaudset mõju edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud sektorite üle otsustamine ja võetavad meetmed peaksid 
olema läbipaistvad ja nende osas tuleks konsulteerida asjaomaste sektoritega ning võtta 
arvesse nii ELi heitgaasidega kauplemise süsteemis osalemise otsest mõju kui ka 
süsinikdioksiidiga seotud kulude energiahindadesse edasi suunamise kaudset mõju.
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Muudatusettepanek 565
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele või ühenduse 
süsteemiga mittehõlmatud ELi aladel 
asuvatele käitistele, ning arvestab eelkõige 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 566
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heidete seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele käitistele, 
ning arvestab eelkõige järgmist:

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusatele ühendusevälistele või -sisestele
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:



AM\734873ET.doc 79/86 PE409.657v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Saastekvootide eraldamine erinevatele tööstusharudele ei tohi põhjustada siseturul 
konkurentsimoonutusi, mille tulemusel langeks tootmisprotsesside tõhusus ja suureneksid 
kasvuhoonegaaside heitkogused. Vältida tuleb tootmisprotsesside ümberpaigutamist või 
energiatõhusate tootmisprotsessiüksuste asendamist väiksemate ja vähem tõhusate 
tootmisüksustega.

Muudatusettepanek 567
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise tööstusharudes, kus 
süsinikdioksiidi heide müüdava ühiku 
kohta on suur;

Or. en

Muudatusettepanek 568
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise ja mil määral esineb 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
energiahindade kaudu edasi suunamise 
tulemusel kaudne mõju;
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Or. en

Selgitus

Energiamahukatel tööstusharudel on heitkogustega kauplemise süsteemis oma kohustused, 
kuid nad on ka avatud kõrgematele energiahindadele, mis tulenevad energiasektori 
kohustustest heitkogustega kauplemise süsteemis. Seda tuleks süsinikdioksiidi lekke ohu 
hindamisel arvestada.

Muudatusettepanek 569
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) süsinikdioksiidiga seotud kulu 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile;

Or. en

Muudatusettepanek 570
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel tehniliselt ja 
majanduslikult võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 571
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist, võttes muu hulgas arvesse 
transpordi ja süsinikdioksiidiga seotud 
kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 572
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist, võttes 
arvesse impordipotentsiaali mõjutavaid 
tegureid;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek peab arvesse võtma tegureid, mis võivad vähendada rahvusvahelist 
survet ELi tootjatele impordi abil, nagu transpordikulud, ülemaailmsed võimsusepiirangud, 
erinevused teenuste osas, jne.
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Muudatusettepanek 573
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid, kusjuures komisjoni ettepanekus piirdub 
süsinikdioksiidi lekke ohu analüüsimine võrdlusega süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusate ühenduseväliste käitistega ning ei arvestata Euroopasse suunduva transpordi tõttu 
tekkivat süsinikdioksiidi. Muudatusettepanek on vajalik võrdsete tingimuste loomiseks ELi ja 
EList väljaspool asuva tootmise vahel.

Muudatusettepanek 574
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg, 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist;

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
seoses süsinikdioksiidiga samasuguseid piiranguid, kusjuures komisjoni ettepanekus piirdub 
süsinikdioksiidi lekke ohu analüüsimine võrdlusega süsinikdioksiidi heite seisukohast vähem 
tõhusate ühenduseväliste käitistega ning ei arvestata Euroopasse suunduva transpordi tõttu 
tekkivat süsinikdioksiidi. Muudatusettepanek on vajalik võrdsete tingimuste loomiseks ELi ja 
EList väljaspool asuva tootmise vahel.

Muudatusettepanek 575
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasi suunamise mõju 
asjaomasele sektorile või alasektorile.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohule avatud sektorite üle otsustamine ja võetavad meetmed peaksid 
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olema läbipaistvad ja nende osas tuleks konsulteerida asjaomaste sektoritega ning võtta 
arvesse nii ELi heitgaasidega kauplemise süsteemis osalemise otsest mõju kui ka 
süsinikdioksiidiga seotud kulude energiahindadesse edasi suunamise kaudset mõju.

Muudatusettepanek 577
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – neljas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinnast tulenevat hinnangulist 
kaotatud müügimahtu või asjaomaste 
sektorite tasuvusele avalduvat mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 578
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse ka toorainega varustamise 
kindluse vajadust ühenduses. See kehtib 
eriti tooraine puhul, mida Euroopa 
tööstusel napib.

Or. de
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Selgitus

Tooraine on ühenduse eduka majandusliku arengu jaoks oluline tegur. Tooraine olukord, 
mida ELis juba niigi napib, on Euroopa peamiste tööstusharude rahvusvahelise
konkurentsivõime jaoks eluliselt oluline.

Muudatusettepanek 579
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Igal aastal saab iga I a lisaga 
hõlmamata sektor uue turuteabe põhjal 
taotleda, et komisjon kaaluks uuesti 
sektori arvamist süsinikdioksiidi lekke 
ohus olevate sektorite hulka.

Or. en

Selgitus

Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub sektorites, mida ei peetud süsinikdioksiidi 
lekke ohus olevaks, peaks olemas olema abivahend, mis ei eelda järgmise 3 aasta pärast 
toimuva läbivaatamise ootamist.

Muudatusettepanek 580
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Kui liikmesriik keeldub maksmast 
jõupingutusi käsitleva otsuse artiklis 5a 
täpsustatud vastavuse tagamise 
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mehhanismi alusel kehtestatud trahvi, 
peetakse kvootide väljaandmise, 
üleandmise ja kehtetuks tunnistamise 
kohta peetavas sõltumatu tehingute 
registris CITL kinni kvootide kogus, mis 
vastab heitkoguste vähendamise selle 
aasta puudujäägile, ja seda ei väljastata 
asjaomasele liikmesriigile enne, kui 
viimane maksab ära talle määratud 
trahvi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriigid järgivad jõupingutusi käsitleva otsuse 
kohast karistuste süsteemi.
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