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Muudatusettepanek 581
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b välja jäetud

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral
Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:
-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine; 
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
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ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Or. de

Selgitus

Võrdlusanalüüsil põhineva mudeli kasutuselevõtt lahendab suures osas selle probleemi. 
Silmas pidades järsku energiahindade tõusu, soodustab võrdlusanalüüs samuti investeerimist 
tõhusamasse tehnoloogiasse, mis kujutab endast ka konkurentsieelist.

Muudatusettepanek 582
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10b välja jäetud

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral
Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:
- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
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kvootide osatähtsuse kohandamine; 
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Or. en

Selgitus

Artikkel 10a kujutab endast süsinikulekke vältimise sätet sellele avatud sektorites, juhul kui ei 
saavutata rahvusvahelist kokkulepet.  

Muudatusettepanek 583
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral

Meetmed elektrimahukate ettevõtete
toetamiseks 

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 

Artikli 3 punktis v kirjeldatud 
elektrimahukate käitiste käitajatele 
eraldatakse tasuta kvoodid vastavalt 
nende poolt tarbitava elektri tootmisel 
õhku paisatavatele süsinikdioksiidi 
heitkogustele. Eraldatav kogus 
määratakse kindlaks võrdlusaluste põhjal.
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olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:
- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Or. de

Selgitus

Elektritarnijad kannavad kavandatava üleüldise elektritootmisoksjoni tõttu tekkivad kulud 
täielikult üle elektrihindadesse, mis seetõttu tõusevad. Seega jääb see koorem lõppkokkuvõttes 
elektritarbija õlgadele. See tähendab märkimisväärset lisakoormust elektrit tarbivatele 
tööstuskäitistele, eeskätt elektrimahukate tööstusharude käitistele, sest see ohustab nende 
rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 584
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks 
süsinikdioksiidi lekke korral

Nõuded importijatele kvootide tagastamise 
kohta 
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1. Lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt 
määratud toodete importijad, kellele 
lõikes 3 sätestatud tingimuste kohaselt on 
kehtestatud metoodika, peavad alates 1. 
jaanuarist 2013 vastavalt lõikes 3 
sätestatud korrale kas oma kvoodid 
tagastama või omavad õigust saada tasuta 
kvoote.
2. Tooted, mille suhtes kohaldatakse lõiget 
1, on sellised, mis kujutavad endast 
süsinikulekke ohtu ja mis pärinevad 
riikidest, kes, juhul kui nad on arenenud 
riigid, ei ole endale võtnud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise suhtes Euroopa Liiduga 
võrdväärseid kohustusi, ning kui nad on
kiirelt areneva majandusega riigid, ei ole 
kehtestanud kohaseid uusi meetmeid, mis 
oleksid mõõdetavad, teatatavad ja 
kontrollitavad.   Komisjon koostab 
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste 
põhjal artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
alusel 30. juuniks 2010 nimekirja 
päritoluriikidest, kellele neid sätteid 
kohaldatakse.  
Komisjon koostab artikli 23 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt süsinikulekke 
ohust lähtudes ka nimekirja sektoritest ja 
toodetest, mille suhtes käesolevat artiklit 
kohaldatakse, võttes aluseks artikli 10a 
lõikes 8 osutatud sektorid ja järgmised 
kriteeriumid: 
a) heitkogustega kauplemise süsteemi 
mõju tootmiskuludele piirkulu (sealhulgas 
alternatiivkulu kaudu) näol tasuta 
kvootide eraldamise korral või keskmise 
kulu näol oksjoni korral; 
b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks kõige tõhusamate 
tehnoloogiate abil;
c) turu struktuur, asjakohane 
geograafiline turg ja tooteturg ning 
sektori sõltuvus rahvusvahelisest 
konkurentsist; 
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d) mõju, mida omavad kliimamuutus ja 
energeetika tegevuskavad, mida 
rakendatakse või kavatsetakse rakendada 
asjaomastes sektorites väljaspool ELi;
e) prognoositavad muutused üleilmses ja 
piirkondlikus nõudluses igas sektoris;
f) sektori kaubavedude maksumus; 
g) uue tootmisüksuse ehitamise 
investeeringukulu asjaomases sektoris.
Lõikes 1 sätestatut ei kohaldata selliste 
kaupade impordi suhtes, mis on toodetud 
riikides või piirkondades, mis on seotud 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 25.
3. Kvootide kogus, mille importijad 
peavad tagastama, võrdub järgmiste 
koguste vahega:
– ühelt poolt kasvuhoonegaaside 
keskmine heitkogus asjaomaste kaupade 
ühenduses toodetud tonni kohta, mis 
korrutatakse imporditud kaupade tonnide 
arvuga.  Korrutamisel võib keskmise 
heitkoguse asendada soodsama 
heitkoguste teguriga, kui importija on 
võimeline esitama Euroopa Liidu poolt 
akrediteeritud kontrolliasutuse teostatud 
auditi põhjal tõendeid, et tema kaupade 
päritolukoha tootmisprotsessis paisatakse 
õhku vähem heitkoguseid kui Euroopas 
keskmiselt; 
– ja teiselt poolt tasuta kvootide keskmine 
kogus nende kaupade tootmiseks 
ühenduses. 
Kui esimese ja teise summa vahe on 
positiivne, siis peavad importijad 
tagastama vastava tasuta kvootide koguse, 
kui aga negatiivne, siis võivad nad saada 
vastava tasuta kvootide koguse.
Eri kaupade või kaubarühmade tootmisest 
tekkiva keskmise kasvuhoonegaaside 
koguse määramisel arvestab komisjon 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
kohaselt teatatud koguseid, mis on 
kontrollitud vastavalt artiklis 14 
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sätestatud tingimustele. 
4. Selleks et hõlbustada impordi pealt 
kvootide tagastamise arvutamise meetodi 
juurutamist vastavalt lõikele 3, võib 
komisjon nõuda, et käitajad esitaksid 
aruanded asjaomaste toodete tootmise 
kohta, ning samuti aruannete sõltumatut 
kontrolli vastavalt artiklite 14 ja 15 
kohaselt vastuvõetud suunistele. 
Kõnealused nõuded võivad hõlmata 
aruannete esitamist heitkoguste kohta 
kõigi selliste toodete ja tooterühmade 
tootmisel, mis on hõlmatud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
5. Artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
alusel vastu võetud määruses sätestatakse 
tingimused importijatele kvootide 
tagastamise või neile tasuta kvootide 
eraldamise kohta. Selles määruses 
sätestatakse ka tingimused, mille alusel 
importijad, kellele kohaldatakse 
käesolevat artiklit, deklareerivad kvootide 
nõutud tagastamise vastavalt imporditud 
kaupade kogusele.
6. Kvootide üldkogust, mis liikmesriigid 
võivad artikli 10 kohaselt oksjonil müüa, 
suurendatakse importijate poolt lõikes 1 
sätestatud nõude täitmiseks tagastatud 
kvootide koguse võrra ning vähendatakse 
importijate sama lõike alusel saadud 
kvootide võrra. Need kogused jagatakse 
liikmesriikide vahel vastavalt artikli 10 
lõikes 2 sätestatud eeskirjadele.
7. Oksjonilt saadud lisatulu seoses 
nõudega, et importijad oma kvoodid 
tagastaksid, jagatakse liikmesriikide vahel 
lõikes 6 sätestatud korra kohaselt. 
Liikmesriigid maksavad 50% sellest 
lisatulust kliimamuutuse kohanemisfondi. 
8. Et täita oma lõike 1 järgset kvootide 
tagastamise kohustust, võivad importijad 
kasutada kvoote, THVsid ja HVÜsid kuni 
eelmisel aastal käitajate kasutatud 
protsendimäärani, või kvoote kolmanda 
riigi heitkogustega kauplemise süsteemist, 
mille piirangud loetakse võrdväärseks 
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ühenduse süsteemi piirangutega.   
Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada 
järgmist:
-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

9. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis eelkõige käsitlevad
kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamist.

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Aruandes kirjeldatakse ka edusamme 
lõigetes 1–8 sätestatud piiride 
kohandamise mehhanismi loomisega 
seotud rakendusmeetmetes.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. fr

Selgitus

Et anda ettevõtjatele teatud kindlustunne Kyoto lepingu järgseks perioodiks, on vaja praegu 
otsustada, kuidas juurutada piiride kohandamise mehhanism, mis asetaks rahvusvahelise 
kokkuleppega mitteühinenud riikidest tooteid importivad ELi importijad võrdsesse olukorda 
ELi käitajatega.
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Muudatusettepanek 585
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt 
määratud toodete importijad ja 
eksportijad, kellele lõikes 3 sätestatud 
tingimuste kohaselt on kehtestatud 
metoodika, peavad alates 1. jaanuarist 
2013 vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale 
kas oma kvoodid tagastama või omavad 
õigust saada tasuta kvoote.
Tooted, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1, 
on sellised, mis kujutavad endast 
süsinikulekke ohtu ja mis pärinevad 
riikidest, kes, juhul kui nad on arenenud 
riigid, ei ole endale võtnud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise suhtes Euroopa Liiduga 
võrdväärseid kohustusi, ning kui nad on 
majanduslikult kõige enam arenenud 
arenguriigid, ei ole kehtestanud kohaseid 
uusi meetmeid, mis oleksid vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditele 
mõõdetud, teatatud ja kontrollitud.  
2. Komisjon kehtestab rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemuste põhjal vastavalt 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korrale 30. 
juuniks 2010 nimekirja lõikes 1 osutatud 
päritoluriikidest.  
Komisjon koostab artikli 23 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt ka nimekirja 
sektoritest ja alasektoritest, millele on 
osutatud I lisas, ning toodetest, mille 
suhtes käesolevat artiklit kohaldatakse, 
hinnates artikli 10a lõikes 8 osutatud 
sektoritest tulenevat süsinikulekke ohtu.
Lõiget 1 ei kohaldata selliste kaupade 
impordi suhtes, mis on toodetud riikides 
või piirkondades, mis on seotud ELi 
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heitkogustega kauplemise süsteemiga 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 25.
3. Kvootide kogus, mille importijad 
peavad tagastama, võrdub järgmiste 
koguste vahega: 
– ühelt poolt kasvuhoonegaaside 
keskmine heitkogus asjaomaste kaupade 
ühenduses toodetud tonni kohta, mis 
korrutatakse imporditud kaupade tonnide 
arvuga.  Korrutamisel võib keskmise 
heitkoguse asendada soodsama 
heitkoguste teguriga, kui importija on 
võimeline esitama Euroopa Liidu poolt 
akrediteeritud kontrolliasutuse teostatud 
auditi põhjal tõendeid, et tema kaupade 
päritolukoha tootmisprotsessis paisatakse 
õhku vähem heitkoguseid kui Euroopas 
keskmiselt; 
– ja teiselt poolt tasuta kvootide keskmine 
kogus nende kaupade tootmiseks 
ühenduses.
Kui esimese ja teise summa vahe on 
positiivne, siis peavad importijad 
tagastama vastava tasuta kvootide hulga, 
kui aga negatiivne, siis võivad nad saada 
vastava tasuta kvootide hulga.
Eri kaupade või kaubarühmade tootmisest 
tekkiva keskmise kasvuhoonegaaside 
koguse määramisel arvestab komisjon 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
kohaselt teatatud koguseid, mis on 
kontrollitud vastavalt artiklis 14 
sätestatud tingimustele. 
4. Selleks et hõlbustada impordi pealt 
kvootide tagastamise arvutamise meetodi 
juurutamist vastavalt lõikele 3, võib 
komisjon nõuda, et käitajad esitaksid 
aruanded asjaomaste toodete tootmise 
kohta, ning samuti aruannete sõltumatut 
kontrolli vastavalt artiklite 14 ja 15 
kohaselt vastuvõetud suunistele. 
Kõnealused nõuded võivad hõlmata 
aruannete esitamist heitkoguste kohta 
kõigi selliste toodete ja tooterühmade 
tootmisel, mis on hõlmatud ELi 
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heitkogustega kauplemise süsteemiga.
5. Artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
alusel vastu võetud määruses sätestatakse 
tingimused importijatele kvootide 
tagastamise või neile tasuta kvootide 
eraldamise kohta. Selles määruses 
sätestatakse ka tingimused, mille alusel 
importijad, kellele kohaldatakse 
käesolevat artiklit, deklareerivad kvootide 
nõutud tagastamise vastavalt imporditud 
kaupade kogusele.
6. Kvootide üldkogust, mis liikmesriigid 
võivad artikli 10 kohaselt oksjonil müüa, 
suurendatakse importijate poolt lõikes 1 
sätestatud nõude täitmiseks tagastatud 
kvootide koguse võrra ning vähendatakse 
importijate sama lõike alusel saadud 
kvootide võrra.
7. Oksjonilt saadud lisatulu seoses 
nõudega, et importijad kvoodid 
tagastaksid, makstakse Euroopa Liidu 
energeetika teadus- ja arendustegevuse 
ning kliimamuutusega võitlemise fondi. 
8. Et täita oma lõike 1 järgset kvootide 
tagastamise kohustust, võivad importijad 
kasutada kvoote, THVsid ja HVÜsid kuni 
eelmisel aastal käitajate kasutatud 
protsendimäärani, või kvoote kolmanda 
riigi heitkogustega kauplemise süsteemist, 
mille piirangud loetakse võrdväärseks 
ühenduse süsteemi piirangutega.   
9. Komisjon võtab hiljemalt 30. juuniks 
2010 vastu artikli 23 lõikes 2 sätestatud 
korra kohaselt sätted, mis võimaldavad 
lõike 2 kohaldamisel määratletud 
kaupade eksportijatel saada ühenduse 
ekspordi jaoks alates 1. jaanuarist 2013 
ühenduse registrist  tasuta kvoote.   
Selleks luuakse kvootide reserv, mille 
maht on alla 2% ühenduse kvootide 
üldkogusest.
10. Komisjon viib 30. juuniks 2009 läbi 
uurimuse õiguslike küsimuste kohta, mida 
tuleb võtta arvesse, et tagada selle vahendi 
vastavus rahvusvahelisele 
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kaubandusõigusele. Vajadusel koostab 
komisjon ka kava ja ajakava, et suhelda ja 
arutleda teiste asjaomaste riikidega, 
kuidas lahendada tekkivad probleemid 
võimalikult rahuldavalt.

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada 
järgmist:

11. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis käsitlevad kõnealustele 
sektoritele või alasektoritele artikli 10a 
raames tasuta eraldatavate kvootide 
osatähtsuse kohandamist.

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Aruandes kirjeldatakse ka edusamme 
lõigetes 1–9 sätestatud piiride 
kohandamise mehhanismi loomisega 
seotud rakendusmeetmetes.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Or. fr

Selgitus

Direktiivi põhiteksti tuleks kindlasti lisada põhimõtted selle kohta, kuidas korraldada 
süsinikulekke ohuga seotud toodete importi nii, et suureneks EL usaldusväärsus 
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läbirääkimistel rahvusvahelise kokkuleppe osas, mida loodetakse saavutada 2009. aasta 
lõpuks.  

Samuti oleks väga oluline vähemalt viidata peamistele koguselistele ja kontrollinõuetele 
majanduslikult kõige enam arenenud arenguriikide kohustuste puhul. Nendes nõuetes tuleb 
pöörata tähelepanu ka nende arenguriikide “panusele”.

Samuti tuleks selgitada mõistet "kiirelt areneva majandusega riigid" (emerging countries).

Muudatusettepanek 586
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikes 2 sätestatud tingimuste kohaselt 
määratud toodete importijad ja 
eksportijad, kellele lõikes 3 sätestatud 
tingimuste kohaselt on kehtestatud 
metoodika, peavad alates 1. jaanuarist 
2013 vastavalt lõikes 3 sätestatud korrale 
kas oma kvoodid tagastama või omavad 
õigust saada tasuta kvoote. 
Tooted, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1, 
on sellised, mis kujutavad endast 
süsinikulekke ohtu ja mis pärinevad
riikidest, kes, juhul kui nad on arenenud 
riigid, ei ole endale võtnud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise suhtes Euroopa Liiduga 
võrdväärseid kohustusi, ning kui nad on 
majanduslikult kõige enam arenenud 
arenguriigid, ei ole kehtestanud kohaseid 
uusi meetmeid, mis oleksid vastavalt 
rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditele 
mõõdetud, teatatud ja kontrollitud.  
2. Komisjon kehtestab rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemuste põhjal vastavalt 
artikli 23 lõikes 2 sätestatud korrale 30. 
juuniks 2010 nimekirja lõikes 1 osutatud 
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päritoluriikidest. 
Komisjon koostab artikli 23 lõikes 2 
sätestatud korra kohaselt ka nimekirja 
sektoritest ja alasektoritest, millele on 
osutatud I lisas, ning toodetest, mille 
suhtes käesolevat artiklit kohaldatakse, 
hinnates artikli 10a lõikes 8 osutatud 
sektoritest tulenevat süsinikulekke ohtu.
Energiamahukad sektorid ja alasektorid, 
mille käitised tarbivad elektrit vastavalt 
27. oktoobri 2003. aasta direktiivi 
2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber 
energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik) artikli 
2 lõike 4 punkti b kolmandas ja neljandas 
taandes sätestatud tingimustele, lisatakse 
I lisas toodud loetelusse nende kaudsete 
heitkoguste alusel.   
Lõiget 1 ei kohaldata selliste kaupade 
impordi suhtes, mis on toodetud riikides 
või piirkondades, mis on seotud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga 
vastavalt artiklile 25. 
3. Kvootide kogus, mille importijad 
peavad tagastama, võrdub järgmiste 
koguste vahega: 
– ühelt poolt kasvuhoonegaaside 
keskmine heitkogus asjaomaste kaupade 
ühenduses toodetud tonni kohta, mis 
korrutatakse imporditud kaupade tonnide 
arvuga. Korrutamisel võib keskmise 
heitkoguse asendada soodsama 
heitkoguste teguriga, kui importija on 
võimeline esitama Euroopa Liidu poolt 
akrediteeritud kontrolliasutuse teostatud 
auditi põhjal tõendeid, et tema kaupade 
päritolukoha tootmisprotsessis paisatakse 
õhku vähem heitkoguseid kui Euroopas 
keskmiselt; 
– ja teiselt poolt tasuta kvootide keskmine 
kogus nende kaupade tootmiseks 
ühenduses.
Kui esimese ja teise summa vahe on 
positiivne, siis peavad importijad 
tagastama vastava tasuta kvootide hulga, 
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kui aga negatiivne, siis võivad nad saada 
vastava tasuta kvootide hulga.
Eri kaupade või kaubarühmade tootmisest 
tekkiva keskmise kasvuhoonegaaside
koguse määramisel võtab komisjon artikli 
23 lõikes 2 sätestatud korra kohaselt 
arvesse teatatud kogused, mis on 
kontrollitud vastavalt artiklis 14 
sätestatud tingimustele. 
4. Selleks et hõlbustada impordi pealt 
kvootide tagastamise arvutamise meetodi 
juurutamist vastavalt lõikele 3, võib 
komisjon nõuda, et käitajad esitaksid 
aruanded asjaomaste toodete tootmise 
kohta, ning samuti aruannete sõltumatut 
kontrolli vastavalt artiklite 14 ja 15 
kohaselt vastuvõetud suunistele. 
Kõnealused nõuded võivad hõlmata
aruannete esitamist heitkoguste kohta 
kõigi selliste toodete ja tooterühmade 
tootmisel, mis on hõlmatud ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga.
5. Artikli 23 lõikes 2 sätestatud korra 
alusel vastu võetud määruses sätestatakse 
tingimused importijatele kvootide 
tagastamise või neile tasuta kvootide 
eraldamise kohta. Selles määruses 
sätestatakse ka tingimused, mille alusel 
importijad, kellele kohaldatakse 
käesolevat artiklit, deklareerivad kvootide 
nõutud tagastamise vastavalt imporditud 
kaupade kogusele.
6. Kvootide üldkogust, mida volitatud 
ühenduse asutus võivad artikli 10 
kohaselt oksjonil müüa, suurendatakse 
importijate poolt lõikes 1 sätestatud nõude 
täitmiseks tagastatud kvootide koguse 
võrra ning vähendatakse importijate sama 
lõike alusel saadud kvootide võrra.
7. Oksjonilt saadud lisatulu seoses 
nõudega, et importijad kvoodid 
tagastaksid, makstakse Euroopa Liidu 
energeetika teadus- ja arendustegevuse 
ning kliimamuutusega võitlemise fondi. 
8. Et täita oma lõike 1 järgset kvootide 
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tagastamise kohustust, võivad importijad 
kasutada kvoote, THVsid ja HVÜsid kuni 
eelmisel aastal käitajate kasutatud 
protsendimäärani, või kvoote kolmanda 
riigi heitkogustega kauplemise süsteemist, 
mille piirangud loetakse võrdväärseks 
ühenduse süsteemi piirangutega.   
9. Komisjon võtab hiljemalt 30. juuniks 
2010 vastu artikli 23 lõikes 2 sätestatud 
korra kohaselt sätted, mis võimaldavad 
lõike 2 kohaselt määratletud kaupade 
eksportijatel saada ühenduse ekspordi 
jaoks alates 1. jaanuarist 2013 ühenduse 
registrist  tasuta kvoote.   Selleks luuakse 
kvootide reserv, mille maht on alla 2% 
ühenduse kvootide üldkogusest.
10. Komisjon viib 30. juuniks 2009 läbi 
uurimuse õiguslike küsimuste kohta, mida 
tuleb võtta arvesse, et tagada lõikes 9 
sätestatud tingimuste vastavus 
rahvusvahelisele kaubandusõigusele. 
Vajadusel koostab komisjon ka kava ja 
ajakava, et suhelda ja arutleda teiste 
asjaomaste riikidega, kuidas lahendada 
tekkivad probleemid võimalikult 
rahuldavalt. 

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada 
järgmist:

11. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis käsitlevad kõnealustele 
sektoritele või alasektoritele artikli 10a 
raames tasuta eraldatavate kvootide 
osatähtsuse kohandamist.

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 



AM\734914ET.doc 19/92 PE409.659v01-00

ET

kvootide osatähtsuse kohandamine;
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

Aruandes kirjeldatakse ka edusamme 
lõigetes 1–9 sätestatud piiride 
kohandamise mehhanismi loomisega 
seotud rakendusmeetmetes.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks,
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. fr

Selgitus

Direktiivi põhiteksti tuleks kindlasti lisada põhimõtted selle kohta, kuidas korraldada 
süsinikulekke ohuga seotud toodete importi nii, et suureneks EL usaldusväärsus 
läbirääkimistel rahvusvahelise kokkuleppe osas, mida loodetakse saavutada 2009. aasta 
lõpuks.  

Samuti oleks väga oluline vähemalt viidata peamistele koguselistele ja kontrollinõuetele 
majanduslikult kõige enam arenenud arenguriikide kohustuste puhul. Nendes nõuetes tuleb 
pöörata tähelepanu ka nende arenguriikide “panusele”.

Samuti tuleks selgitada mõistet "kiirelt areneva majandusega riigid" (emerging countries).

Muudatusettepanek 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 

1. Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
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vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada
järgmist:

vähendamist kogu maailmas, tagades 
samas konkureerivate tööstusharude 
võrdse kohtlemise, ning pärast nõupidamist 
kõigi asjakohaste sotsiaalpartneritega 
esitab komisjon hiljemalt 2011. aasta 
juuniks ja pärast seda iga viie aasta järel 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles eelkõige
hinnatakse olukorda energiamahukates 
sektorites või alasektorites, et teha
kindlaks, kuivõrd nende puhul esineb
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht 
vastavalt kolmandale lõigule. 

2. Esimeses lõigus nimetatud aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, milles 
võetakse arvesse ajakava kuni täieliku 
rakendamiseni ning mis sisaldavad 
järgmist:

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

- teiste meetmetega hõlmamata 
lekkemõjude puhul süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteemid artiklis 10a 
sätestatud sektorite või alasektorite 
toodetavate toodete eksportijatele ja
importijatele. Sellised süsteemid ei tohi 
vähendada kvoodituru likviidsust.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks,
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mis tagavad 
konkureerivate tööstusharude võrdse 
kohtlemise ning mis on jälgitavad, 
tõendatavad ja kohustuslikus korras 
jõustatavad. 

3. Lõikes 1 osutatu 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 
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võrdväärseid ja kontrollitavaid piiranguid, 
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) mõju, mida omavad kliimamuutuse ja 
energeetika tegevuskavad, mida 
rakendatakse või hakatakse rakendama 
asjaomastes sektorites väljaspool ELi;
(e) süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasisuunamise 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.
Kõnealune meede käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli [23 lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tuleks analüüsida rahvusvahelise kokkuleppe potentsiaali ülemaailmsete heitkoguste 
vähendamisel. Saastekvootidega kauplemisega hõlmatud sektorite panuse suurendamiseks, 
kuid ka lekkeohuga võitlemiseks peaksid olema paika pandud meetmed. Esimeseks valikuks 
peaksid olema tasuta kvoodid.

Artikli 10a lõige 9 on lekkeohu oluline säte ning on seetõttu lisatud käesolevasse artiklisse kui 
lõige 3.
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Süsinikdioksiidi maksumuse elektrihindadesse edasi suunamise kaudset mõju tuleb 
süsinikdioksiidi lekke ohu määramisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 588
Caroline Lucas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Kui ei ole saavutatud igakülgset 
rahvusvahelist kokkulepet ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon, võttes 
arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohapealseid meetmeid 
väljaspool ühendust, hiljemalt 2011. aasta
jaanuariks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule analüüsiaruande, milles 
hinnatakse olukorda energiamahukates 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist: Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate ühenduse süsteemi
kaasamise kohandamine.

- teised otsesed meetmed, millega 
välditakse ülemaailmselt konkureerivate 
ELi tööstusharude, kelles suhtes kehtib 
täielik enampakkumine, 
ümberpaigutamise tõttu tekkivat 
suuremate ülemaailmsete heitkoguste 
ohtu ning tagatakse nende 
konkurentsivõime ühenduse süsteemi 
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keskkonnatõhusust vähendamata.
Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en

Selgitus

Lisaks kvootide impordi nõudele ELi imporditavate energiamahukate toodete puhul võivad 
ELi ekspordisektorite kaitsmiseks vajalikuks osutuda ka teised meetmed, niivõrd kuivõrd neid 
ohustab märkimisväärne rahvusvaheline konkurents riikidest, kes ei tegutse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgil.   

Muudatusettepanek 589
Linda McAvan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele - kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
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artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine kuni 
100 protsendini artikli 10a alusel 
kindlakstehtud kogusest;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

- kui ei ole sõlmitud rahvusvahelist 
kokkulepet kliimamuutuse kohta,
vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi; selline piiride kohandamise 
mehhanism peaks asetama ELi tootjad ja 
selliste toodete importijad võrdsesse 
olukorda.
Kui rahvusvaheline kokkulepe 
kliimamuutuse kohta on sõlmitud, võivad 
aruandele olla lisatud artikli 10a lõike 1 
läbivaatamise järgselt tehtavad 
ettepanekud, et tagada, et tasuta kvoote 
eraldatakse ainult siis, kui see on 
rahvusvahelise kokkuleppe seisukohast 
täielikult põhjendatud.  

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks esitama rahvusvahelisele kokkuleppele järgneva aruande juba juuniks 2010.  
Komisjon on ka teinud ettepaneku kahe läbivaatamise kohta: esimese artikli 10a lõike 1 
alusel, millega hinnatakse, kas tasuta kvootide eraldamine on rahvusvahelise kokkuleppe 
seisukohast vajalik, ning teise artikli 10b alusel. Need läbivaatamised tuleks protsessi 
kiirendamiseks ja kindlustunde suurendamiseks ühendada.
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Muudatusettepanek 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

1. Pidades silmas COP-13ga1 seotud
rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi ja 
seda, mil määral aitavad kõnealused 
läbirääkimised saavutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, tagades 
samas võrdse kohtlemise konkureerivatele 
tööstusharudele ja täites lõikes 3 
sätestatud kriteeriumid, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse eeskätt
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

2. Esimeses lõigus nimetatud aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, milles 
on võetud arvesse ajakava kuni täieliku 
rakendamiseni ning millega püütakse:

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- kohandada artiklis 10a nimetatud
sektoritele tasuta eraldatavate kvootide 
osatähtsust;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

- luua vastavalt artiklile 10a kindlaks 
tehtud sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete eksportijatele ja importijatele 
muude meetmetega hõlmamata 
süsinikulekke suhtes süsiniku 
tasakaalustamise süsteemid. Need 
süsteemid ei tohi piirata kvoodituru 
likviidsust.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mis vastavad 
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tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks,
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

lõikes 3 sätestatud kriteeriumidele ning 
mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

1 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverents ja Kyoto protokolli osaliste kolmas 
kohtumine Balil (Indoneesia) 3.–14. detsember 
2007.

Or. pl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga soovitakse selgitada, et arvesse võetakse ainult Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni raames sõlmitud kokkuleppeid.  
Sätestatakse rahvusvaheliste kokkulepete suhtes kohaldatavad kriteeriumid. Olukorda 
hinnatakse kõigi tööstussektorite lõikes, kuid eeskätt nende puhul, mis on eriti 
energiamahukad. Rahvusvahelisi kokkuleppeid tuleb hinnata ka rakendamise ajakavast 
lähtudes. Tasakaalustamissüsteemid pakuvad täiendava lahenduse: nad ei piira sektorite 
liitumist ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga ega tekita täiendavat koormust selle 
süsteemiga hõlmatud ELi käitistele.

Muudatusettepanek 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
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lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi;
- tasuta saadud kvootide arvu 

kohandamine, et hüvitada 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasisuunamise mõju 
nendes sektorites, mis vastavalt artikli 10a 
lõikele 9 on määratletud kui sektorid, 
mida kulude tootehindadesse 
edasisuunamine kõige rohkem mõjutab.
Kvootide maksimumkogus, mis 
eraldatakse süsinikdioksiidi maksumuse 
elektrihindadesse edasi suunamiseks, 
põhineb nende käitiste tõendatud aasta 
keskmisel elektritarbimise tasemel 
ajavahemikus 2005–2007 ja nende 
elektrituruhindu määravate 
marginaalsete elektritootmistehnoloogiate 
eeldataval süsinikdioksiidi maksumuse 
edasikandmisel ning on täienduseks 
otseste heitkoguste tasuta kvootidele, 
ning millega muudetakse vastavalt artikli 
10a lõike 7 sätteid.

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.“

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel 
võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Or. en

Selgitus

Ülevaates tuleks arvestada süsinikdioksiidi maksumuse edasikandmist elektrihindadesse 
sektorites, kus kaudsed heitkogused on suuremad kui otsesed heitkogused ning mida 
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elektrihinnad eriti mõjutavad. Selleks, et kehtestada võrdlusalused tasuta kvootide 
eraldamiseks süsinikdioksiidi maksumuse elektrihindade kaudu edasi suunamise 
kompenseerimiseks energiamahukates tööstusharudes, on vaja määratletud süsteemi.  
Importijate hõlmamine ühenduse süsteemiga ei toimiks sektorite puhul, mis tegutsevad allpool 
asuvatel turgudel, sest tarbekaupade kaitsmine sellise süsteemiga on liiga keeruline.

Muudatusettepanek 592
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates alasektorites 
või käitistes, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- kõnealustele alasektoritele või käitistele
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi. 

vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
alasektorite või käitiste toodetavate toodete 
importijate kaasamine ühenduse süsteemi. 

Or. en
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Muudatusettepanek 593
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b - sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel 
iga kolme aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks sektorid, mida ähvardab 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht.

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

Esimeses lõigus osutatu 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on
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 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 
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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.

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et komisjon saab endiselt määrata kindlaks 
sektorid, mida ähvardab märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke oht, olenemata sellest, kas 
mõte 100 % tasuta kvootidest heaks kiidetakse. On selge, et ühtegi eesmärki ei saavutata 
niimoodi, et äriühingud sunnitakse Euroopast ümber kolima sihtkohtadesse, mille valitsused 
on keeldunud ühinemast ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga – kasvuhoonegaaside 
heide oleks suurem ja Euroopa töökohad kaoksid. Arutelu käib kõnealuse küsimuse kõige 
tõhusama lahendamise üle.

Muudatusettepanek 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – pealkiri ja sissejuhatus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate
tööstusharude toetamiseks süsinikdioksiidi 
lekke korral

Meetmed energiatööstusharude
toetamiseks süsinikdioksiidi lekke korral

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2010 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda sektorites või alasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht.

Or. en

Selgitus

Seda tüüpi säte peaks kehtima ka mitteenergiamahukate sektorite kohta, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, pidades silmas, et mitmed ELi riigid kujutavad 
endast ELi piiri. Peale selle tuleks keskkonna-alaste õigusaktidega tagada ressursside 
säästlik kasutamine üle kogu ELi ning mitte toetada tootmise üleviimist riikidesse, mis ei ole 
ELi liikmesriigid ja kus kasutatakse vähem keskkonnasõbralikke meetodeid.

Muudatusettepanek 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – pealkiri ja sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmed teatavate energiamahukate 
tööstusharude toetamiseks süsinikdioksiidi 
lekke korral

Meetmed energiatööstusharude
toetamiseks süsinikdioksiidi lekke korral
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Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2010 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda sektorites või alasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Need sätted peaksid kehtima ka mitteenergiamahukate sektorite kohta, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Keskkonna-alaste õigusaktidega tuleks tagada ressursside säästlik 
kasutamine üle kogu ELi ning mitte toetada tootmise üleviimist riikidesse, mis ei ole ELi 
liikmesriigid ja kus kasutatakse vähem keskkonnasõbralikke meetodeid.

Muudatusettepanek 596
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
analüüsiaruande, milles hinnatakse 

Komisjon esitab hiljemalt 2009. aasta 
septembriks analüüsiaruande, milles 
hinnatakse olukorda energiamahukates 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Artiklis 10b 
osutatud meetmed teatavate 
energiamahukate tööstusharude 
toetamiseks võidakse pärast 
konsulteerimist kõigi asjaomaste 
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olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

sotsiaalpartnerite, Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga lõpetada ainult 
rahvusvahelise kokkuleppega, millega 
sätestatakse samad heitkoguste 
vähendamise eesmärgid, mis on 
kehtestatud liikmesriikidele.

Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Analüüsiaruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. de

Selgitus

Investeeringute ja kavandamiskindluse nende energiamahukate tööstusharude ja alasektorite 
jaoks, mille puhul komisjon ei määra süsinikdioksiidi heitkoguste edasikandmise ohtu 
kindlaks enne 2010. aasta juunit, võib saavutada seeläbi, et heitkogustega kauplemist 
käsitleva direktiiviga sätestatakse aegsasti, millised sektorid saavad 100% tasuta kvoote. 
Konkurentsieeliste ärahoidmiseks peab see olukord kehtima seni, kuni on saavutatud 
kokkulepe, milles sisalduvad pakutud vähendamise eesmärgid. 

Muudatusettepanek 597
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil 
määral aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht.

Komisjon esitab hiljemalt 2009. aasta 
septembriks analüüsiaruande, milles 
hinnatakse olukorda energiamahukates 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Artiklis 10b 
osutatud meetmed teatavate 
energiamahukate tööstusharude 
toetamiseks võidakse lõpetada ainult 
rahvusvahelise kokkuleppega, millega 
sätestatakse samad heitkoguste 
vähendamise eesmärgid, mis on 
kehtestatud liikmesriikidele.

Aruandele lisatakse asjakohased Analüüsiaruandele lisatakse asjakohased 
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ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist: ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. de

Selgitus

Investeeringute ja kavandamiskindluse nende energiamahukate tööstusharude ja alasektorite 
jaoks, mille puhul komisjon ei määra süsinikdioksiidi heitkoguste edasikandmise ohtu 
kindlaks enne 2010. aasta juunit, võib saavuta seeläbi, et tasuta kvoote saavad sektorid 
määratakse kindlaks juba varakult. Et vältida süsinikdioksiidi heitkoguste ülekandmist, 
peavad tasuta kvoodid kehtima seni, kuni on saavutatud rahvusvaheline kokkulepe, milles 
sisalduvad samad vähendamise eesmärgid, mis on sätestatud ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis.

Muudatusettepanek 598
Antonio De Blasio

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/EC
Article 10b - introduction

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

-kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 31. detsembriks 2009 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda heiteid otseselt või kaudselt 
õhkupaiskavates energiamahukates 
sektorites või alasektorites, mille puhul on 
tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;
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Or. hu

Muudatusettepanek 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b - sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Samadel põhjustel, mida nimetati eespool seoses sektoritega, milles esineb süsinikdioksiidi 
lekke oht, tuleks meie arvates Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande esitamise tähtaeg 
tuua 2010. aasta juunisse. 

Muudatusettepanek 600
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b - sissejuhatus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites ning energiasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke ohuga tuleks tegelda korralikult, võttes vastu prognoositava 
õigusraamistiku. Seetõttu tuleks küsimus, milliste tööstusharude puhul on süsinikdioksiidi 
lekke oht eriti suur ning millised meetmed tuleks selle vältimiseks vastu võtta, lahendada 
võimalikult kiiresti ja piisavalt varakult enne 2011. aastat. 

Mõne liikmesriigi energiasektor, kus toimivad isoleeritud energiaturud, on süsinikdioksiidi 
lekkest ohustatud sama palju kui energiamahukad tööstused, ning peaksid olema kajastatud 
komisjoni aruandes.

Muudatusettepanek 601
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b - sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
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saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites ning energiasektorites, mille 
puhul on tehtud kindlaks märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht. Aruandele 
lisatakse asjakohased ettepanekud, mis 
võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 602
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b - sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. en
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Selgitus

Komisjon peaks olema võimeline analüüsima 2009. aasta detsembris toimuva Kopenhaageni 
konverentsi tulemusi 2010. aasta juuniks. See analüüs ja sellest tulenevad meetmed annavad 
turule olulist teavet. 

Muudatusettepanek 603
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tasuta kvoodid ei kujuta endast head reageerimist süsinikdioksiidi lekke probleemile. Tasuta 
kvootide andmine tööstusharudele, mis kuuluvad kõige suuremate kasvuhoonegaaside 
tekitajate hulka, ei anna nõutavaid stiimuleid tagamaks, et need äriühingud vähendaksid oma 
tootmisprotsessidega keskkonnale tekitatavaid negatiivseid tagajärgi.  

Muudatusettepanek 604
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- vastavalt artiklile 10a kindlaks tehtud 
sektorite või alasektorite toodetavate 
toodete importijate kaasamine ühenduse 
süsteemi.

– vastavalt käesoleva artikli lõikele 1
kindlaks tehtud sektorite või alasektorite 
toodetavate toodete importijate kaasamine 
ühenduse süsteemi.
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Or. en

Selgitus

Tehniline kohandus.

Muudatusettepanek 605
Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– piirimaksu kohandamise määramine, 
selleks et tasakaalustada tõhusat toetust, 
mida saavad praegu äriühingud, kes 
toodavad arenenud riikides, mis ei ole 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osalised.

Or. en

Selgitus

Äriühingud, kes toodavad maailma sellistes piirkondades, mille valitsused on valinud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga mitteühinemise, saavad toetust, konkureerides Euroopa 
äriühingute ja teistega, kes peavad saastekvootidega kauplemise lube hankima. Seepärast on 
mõistlik jätta alles võimalus kehtestada tasakaalustavad tollimaksud importtoodete suhtes, 
mis on toodetud kõnealustes piirkondades, et tagada aus konkurents ja võidelda 
süsinikdioksiidi lekke vastu.

Muudatusettepanek 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – teine a taane (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tasuta saadud kvootide arvu 
kohandamine, et hüvitada 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasisuunamise mõju 
nendes sektorites, mis vastavalt artikli 10a 
lõikele 3 on määratletud kui sektorid, 
mida kulude tootehindadesse 
edasisuunamine kõige rohkem mõjutab.
Tasuta kvoodid süsinikdioksiidi 
maksumuse edasisuunamise korvamiseks 
on täiendavad ning need arvestatakse 
maha artikli 10 lõike 1 kohaselt eraldatud 
tasuta kvootidest ning nende suhtes ei 
kohaldata artikli 12 lõikeid 1 ja 3.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi maksumuse edasisuunamine elektritarbijatele võib märkimisväärselt 
mõjutada elektrimahukate sektorite tootlikkust. Kui sellele lisaks ilmneb ka süsinikdioksiidi 
lekke oht, tuleb eraldada täiendavad tasuta kvoodid lisaks otsestele heitkogustele eraldatud 
tasuta kvootidele. Sellised tasuta kvoodid tuleb eemaldada oksjonile minevatest kvootidest 
ning need ei tohi negatiivselt mõjutada käitajaid, kes peavad osalema oksjonil, juhul kui nad 
on vabastatud kvootide tagastamise kohustusest ja kui kvootide ülekandmine ei ole lubatud.  

Muudatusettepanek 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tasuta saadud kvootide arvu 
kohandamine, et hüvitada 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasisuunamise mõju 
nendes sektorites, mis vastavalt artikli 10a 
lõikele 3 on määratletud kui sektorid, 
mida kulude tootehindadesse 
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edasisuunamine kõige rohkem mõjutab.
Tasuta kvoodid süsinikdioksiidi 
maksumuse edasisuunamise korvamiseks 
on täiendavad ning need arvestatakse 
maha artikli 10 lõike 1 kohaselt eraldatud 
tasuta kvootidest ning nende suhtes ei 
kohaldata artikli 12 lõikeid 1 ja 3.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi maksumuse edasisuunamine elektritarbijatele võib märkimisväärselt 
mõjutada elektrimahukate sektorite tootlikkust. Kui sellele lisaks ilmneb ka süsinikdioksiidi 
lekke oht, tuleb eraldada täiendavad tasuta kvoodid lisaks otsestele heitkogustele eraldatud 
tasuta kvootidele. Sellised tasuta kvoodid tuleb eemaldada oksjonile minevatest kvootidest 
ning need ei tohi negatiivselt mõjutada käitajaid, kes peavad osalema oksjonil, juhul kui nad 
on vabastatud kvootide tagastamise kohustusest ja kui kvootide ülekandmine ei ole lubatud.  

Muudatusettepanek 608
Irena Belohorská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- tasuta saadud kvootide arvu 
kohandamine, et hüvitada 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
tootehindadesse edasisuunamise mõju 
nendes sektorites, mis vastavalt artikli 10a 
lõikele 3 on määratletud kui sektorid, 
mida kulude tootehindadesse 
edasisuunamine kõige rohkem mõjutab.
Tasuta kvoodid süsinikdioksiidi 
maksumuse edasisuunamise korvamiseks 
on täiendavad ning need arvestatakse 
maha artikli 10 lõike 1 kohaselt eraldatud 
tasuta kvootidest ning nende suhtes ei 
kohaldata artikli 12 lõikeid 1 ja 3.

Or. en
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Selgitus

Süsinikdioksiidi maksumuse edasisuunamine elektritarbijatele võib märkimisväärselt 
mõjutada elektrimahukate sektorite tootlikkust. Kui sellele lisaks ilmneb ka süsinikdioksiidi 
lekke oht, tuleb eraldada täiendavad tasuta kvoodid lisaks otsestele heitkogustele eraldatud 
tasuta kvootidele. Sellised tasuta kvoodid tuleb eemaldada oksjonile minevatest kvootidest 
ning need ei tohi negatiivselt mõjutada käitajaid, kes peavad osalema oksjonil, juhul kui nad 
on vabastatud kvootide tagastamise kohustusest ja kui kvootide ülekandmine ei ole lubatud.  

Muudatusettepanek 609
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – esimene lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- uurida võimalust kehtestada 
süsinikdioksiidi korvamise maks 
impordile nendest sektoritest ja 
alasektoritest; 

Or. fr

Selgitus

On vaja süsteemi, mis hoiaks ära ebaõiglase konkurentsi Euroopa ettevõtjate suhtes.

Muudatusettepanek 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
olulises süsinikdioksiidi lekke ohus 
olevaid energiamahukaid tööstusharusid, 
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või selliseid tööstusharusid käsitlev 
sektoripõhine rahvusvaheline kokkulepe 
peab vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele, et tagada käitiste tasandil 
võrdsed mängureeglid sellistele 
tööstusharudele, mille suhtes on kindlaks 
tehtud märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht:
(i) samaväärsed süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise eesmärgid;
(ii) samalaadsed heidete vähendamise 
süsteemid, millel on samaväärne mõju ja 
mis põhinevad võrdlusalustel ning mida 
kohaldavad kõik osalisriigid või riigid, 
kellel ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud sektorites ei ole 
süsinikdioksiidi heite puhul samaväärsed 
eesmärgid;
(iii) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem;
(iv) ELi süsteemiga võrreldav siduv 
vaidluste lahendamise kord ja selged 
karistused rikkumiste eest.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab konkureerivad sektorid võrdsesse olukorda. 

Muudatusettepanek 611
Irena Belohorská

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
olulises süsinikdioksiidi lekke ohus 
olevaid energiamahukaid tööstusharusid, 
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või selliseid tööstusharusid käsitlev 
sektoripõhine rahvusvaheline kokkulepe 
peab vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele, et tagada käitiste tasandil 
võrdsed mängureeglid sellistele 
tööstusharudele, mille suhtes on kindlaks 
tehtud märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht: 
(i) nende riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi, milleks on vähemalt 85 % 
maailma toodangust, sealhulgas kiiresti 
arenevad turud;
(ii) samaväärsed süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise eesmärgid;
(iii) samalaadsed heidete vähendamise 
süsteemid, millel on samaväärne mõju ja 
mis põhinevad võrdlusalustel ning mida 
kohaldavad kõik osalisriigid või riigid, 
kellel ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteemiga hõlmatud sektorites ei ole 
süsinikdioksiidi heite puhul samaväärsed 
eesmärgid;
(iv) konkureerivate materjalide puhul 
tuleb kohaldada võrdseid piiranguid, 
võttes arvesse elutsükleid;
(v) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja
kontrollimissüsteem;
(vi) ELi süsteemiga võrreldav siduv 
vaidluste lahendamise kord ja selged 
karistused rikkumiste eest.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab konkureerivad sektorid võrdsesse olukorda. 
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Muudatusettepanek 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkimisväärse süsinikulekke ohuga 
energiamahukaid sektoreid käsitlevad 
rahvusvahelised kokkulepped või teatud 
sektorit käsitlevad rahvusvahelised 
kokkulepped peavad vastama vähemalt 
allpool sätestatud kriteeriumidele, 
tagamaks, et nendes sektorites, mida 
peetakse süsinikulekke ohu allikaks, 
valitsevad käitiste tasandil õiglased 
tingimused: 
(i) riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi, milleks on vähemalt 85 % 
maailma toodangust, sealhulgas peamised 
kiiresti areneva majandusega riigid;
(ii) süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärkide võrdsus; 
(iii) sarnaste ja võrdse mõjuga heitkoguste 
vähendamise süsteemide juurutamine, 
mis põhinevad võrdlusalustel ja mille 
juurutavad kõik osalevad riigid või mis 
juurutatakse riikides, kes ei ole seadnud 
võrdväärseid süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärke ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud 
sektorites;
(iv) sarnaste piirangute kohustuslik 
rakendamine konkureerivate toodete 
puhul, võttes arvesse nende toodete 
elutsüklit; 
(v) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem;
(vi) siduv vaidluste lahendamise süsteem 
ja selged eeskirjad karistuste kohta, mis 
on võrreldavad ELi süsteemiga."
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Or. pl

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe hoiab süsinikdioksiidi lekke ära ainult juhul, kui see vastab teatud 
kriteeriumidele, mis asetab sektorid võrdsesse konkurentsiolukorda.

Muudatusettepanek 613
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu.

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artiklite 10 ja 10a kohaselt. 

2.  Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10 kohaselt.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Artikli 11 lõige 1 tekitaks oma halduslike ja teabega seotud piirangute tõttu direktiivi 
ettepaneku kohaldamisalas tohutuid kulutusi. 

Artiklis 11 sätestatud järelevalve tase ei ole proportsioonis keskkonnakaitsealaste 
eesmärkidega, mis oleksid saavutatavad käesolevas artiklis sätestatud meetmetega.

Muudatusettepanek 615
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu. 

Or. en
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Selgitus

Täielik enampakkumine peaks saama kohe üldreegliks, kuna tasuta kvoodid ei anna nõutavaid 
stiimuleid tagamaks, et äriühingud vähendaksid oma tegevusega keskkonnale tekitatavaid 
negatiivseid tagajärgi. Meetmed süsinikdioksiidi lekke ärahoidmiseks on soovitavad, kuid ei 
nõua tasuta kvoote tööstusharudele, mis kuuluvad kasvuhoonegaaside suurimate tekitajate 
hulka.

Muudatusettepanek 616
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. juuniks 2011 riiklikud 
rakendusmeetmed, esitades tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

Or. en

Selgitus

Riiklike rakendusmeetmete esitamise tähtaeg tuleks tuua ettepoole 2011. aasta juunisse, et 
liikmesriikidel oleks aega neid muuta, kui komisjon need tagasi lükkab. 

Muudatusettepanek 617
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 1 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

1. Iga liikmesriik avaldab ja esitab 
komisjonile 30. septembriks 2011 tema 
territooriumil asuvate käesoleva 
direktiiviga hõlmatud käitiste loetelu ja 
tema territooriumil asuvatele käitistele 
eraldatavad tasuta kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10a lõikes 2 osutatud 
eeskirjade kohaselt.

Or. de

Selgitus

   See kohandus on vajalik võrdlusanalüüsil põhineva mudeli kasutuselevõtuks.  

Muudatusettepanek 618
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon võib kolme kuu jooksul 
alates sellest, kui liikmesriik on lõike 1 
kohaselt riiklikest rakendusmeetmetest 
teatanud, need meetmed või mõne nende 
aspekti tagasi lükata, kui need ei vasta 
artikli 10a lõikes 1 osutatud eeskirjadele.
Liikmesriik annab tasuta kvoote lõike 2 
alusel ainult siis, kui komisjon on 
pakutud meetmed heaks kiitnud.
Tagasilükkamisotsuse puhul esitab 
komisjon selle põhjused.

Or. en
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Selgitus

Komisjon peab riiklikud rakendusmeetmed kinnitama, tagamaks, et liikmesriigid kohaldavad 
oma käitiste puhul tasuta kvootide eraldamise eeskirju ühtselt.

Muudatusettepanek 619
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artiklite 10 ja 10a kohaselt. 

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused kooskõlas oma riiklike 
rakendusmeetmetega välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artiklite 10 ja 10a kohaselt. 

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

2 a. Käitisele ei anta tasuta kvoote, kui 
käitises on lõpetatud I lisas nimetatud 
tegevus või kui I lisas nimetatud tegevuse 
tootmisvõimsus on langenud alla selles 
lisas nimetatud alammäära.
Komisjon lisab artikli 10a lõikes 1 
sätestatud meetmetesse meetmed, millega 
määratletakse käitised, mis lõpetavad 
tegevuse osaliselt või ajutiselt. Need 
käitised võivad vastavalt artikli 10a lõikes 
1 sätestatud tasuta kvootide eraldamist 
puudutavatele meetmetele saada tasuta 
kvoote ka edaspidi. 

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise tagamiseks üle kogu ELi on oluline lisada määratlus selle kohta, millal käitis 
lõpetab tegevuse. 



AM\734914ET.doc 51/92 PE409.659v01-00

ET

Muudatusettepanek 620
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artiklite 10 ja 10a kohaselt. 

2. Iga aasta 28. veebruariks annavad 
pädevad asutused välja asjaomaseks 
aastaks jagatavad kvoodid, mis on 
arvutatud artikli 10 kohaselt. 

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote ja peab tagastama 
proportsionaalse koguse talle juba 
eraldatud tasuta kvootidest. 

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et pärast sulgemise otsust puudub stiimul jätkata tootmist tasuta kvootide 
säilitamise eesmärgil. 
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Muudatusettepanek 622
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote. Kasutamata tasuta kvoodid 
tuleb tagastada reservi.

Or. en

Selgitus

Uute süsteemis osalejate jaoks reservi paigutatud tasuta kvoodid peaksid suurendama 
likviidsust. Turg eeldab, et need kvoodid eraldatakse käitistele tasuta (see vähendab 
nõudlust). Kasutamata kvoodid tuleks seetõttu turule tuua.  

Muudatusettepanek 623
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote, välja arvatud kui käitaja 
tõestab pädevale asutusele, et ta taastab 
tootmise määratud ja mõistliku aja 
jooksul oma kodumaal. 

Or. en
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Muudatusettepanek 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 

HVÜde kasutamine enne kliimamuutusi
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 

jõustumist

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud ainult Gold 

Standardi tõendatud THVde kasutamine 
enne kliimamuutust käsitleva 

rahvusvahelise kokkuleppe jõustumist
1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni ning enne artikli 28 lõigete 3 
ja 4 kohaldamist kohaldatakse käesoleva 
artikli lõikeid 2–7.

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni kohaldatakse lõikeid 2–6.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et ainult Gold 
Standardi tõendatud THVde eest, mis on 
omandatud heitkoguste vähendamise eest 
kuni aastani 2012 projektide käigus, mille 
kõik liikmesriigid kiitsid ühenduse 
süsteemi raames heaks ajavahemikul 
2008–2012, eraldataks neile kvoote, mis 
kehtivad alates 2013. aastast, sellises 
ulatuses, mille osas nad ei ole ära 
kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud ainult 
Gold Standardi tõendatud THVsid. 
Eraldatud kvootide kogus, sealhulgas 
lõigete 3, 4 ja 5 alusel eraldatud kvoodid, 
ei tohi ületada 50% eespool nimetatud 
väljastpoolt lisanduvate ja kasutamata 
ühikute kogusest.  Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud ainult 
Gold Standardi tõendatud THVsid, 
lubavad pädevad asutused käitajatel 
vahetada ainult Gold Standardi tõendatud 
THVd, mis on omandatud enne 2013. 
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eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

aastat käivitatud projektide käigus 
heitkoguste vähendamise eest alates 2013. 
aastast, alates 2013. aastast kehtivate 
kvootide vastu. Eraldatud kvootide kogus, 
sealhulgas lõigete 3, 4 ja 5 alusel 
eraldatud kvoodid, ei tohi ületada 50% 
eespool nimetatud väljastpoolt lisanduvate 
ja kasutamata ühikute kogusest. 

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid, 
lubavad pädevad asutused käitajatel 
vahetada ainult Gold Standardi tõendatud
THVsid, mis on omandatud alates 2013. 
aastast teostatud heitkoguste vähendamise 
eest, alates 2013. aastast vähim arenenud 
riikides käivitatud uute projektide eest 
saadavate kvootide vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem. Eraldatud kvootide 
kogus, sealhulgas lõigete 3, 4 ja 5 alusel 
eraldatud kvoodid, ei tohi ületada 50% 
eespool nimetatud väljastpoolt lisanduvate 
ja kasutamata ühikute kogusest. 

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid, 
ja juhul kui kliimamuutust käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid, juhul kui need on Gold 
Standardi tõendatud, kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
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võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames. Eraldatud kvootide kogus, 
sealhulgas lõigete 3, 4 ja 5 alusel 
eraldatud kvoodid, ei tohi ületada 50% 
eespool nimetatud väljastpoolt lisanduvate 
ja kasutamata ühikute kogusest. 

6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat arengut 
edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu saadud 
ühikute kasutamine ühenduse süsteemis. 
Kõnealustes kokkulepetes võidakse 
sätestada ka sellistest projektidest saadud 
ühikute kasutamine, mille puhul on 
võrdlustase madalam kui tasuta kvootide 
eraldamise määr artiklis 10a osutatud 
meetmete alusel või madalam kui ühenduse 
õigusaktidega nõutud tase.

6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat arengut 
edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu saadud 
Gold Standardi tõendatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemis. 
Kõnealustes kokkulepetes võidakse 
sätestada ka sellistest projektidest saadud 
ühikute kasutamine, mille puhul on 
võrdlustase madalam kui tasuta kvootide 
eraldamise määr artiklis 10a osutatud 
meetmete alusel või madalam kui ühenduse 
õigusaktidega nõutud tase.

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.“

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutust
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
kolmandatest riikidest saadud Gold 
Standardi tõendatud THVsid üksnes juhul, 
kui kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud, kuni 10 % 
võrra artikli 9 alusel toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

Or. fr

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivis tuleks tagada, et säästvat arengut toetavad 
ühikud on olemas üleilmselt.
On oluline, et heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi kolmandas etapis kasutatakse 
ainult Gold Standardi ühikuid. 
Kui rahvusvahelist kokkulepet ei saavutata, siis ajavahemikul 2008–2012 võib uuesti 
kasutada ainult 50% ühikutest.
Kui rahvusvaheline kokkulepe saavutatakse, siis võib Gold Standardi tõendatud THVdega 
kasutada 10% saastekvootidega kauplemise süsteemi direktiivis sätestatud täiendavast 
vähendamisest.  
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Muudatusettepanek 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 
HVÜde kasutamine enne kliimamuutusi
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
jõustumist

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud ja Gold 
Standardi järgi tõendatud THVde 
kasutamine juhul, kui kliimamuutust
käsitlev rahvusvaheline kokkulepe ei 
jõustu enne 2012. aastat 
Käesolevas direktiivis osutatud THVd on 
lubatud ainult sel juhul, kui nendega 
rakendatakse metoodikaid ja standardeid, 
mis on kooskõlas Gold Standard 
Foundationi poolt väljatöötatud 
metoodikate ja standarditega. 

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral. 

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et ainult Gold Standardi 
tõendatud THVde eest, mis on omandatud 
heitkoguste vähendamise eest kuni aastani 
2012 sellist tüüpi projektide käigus, mille 
kõik liikmesriigid kiitsid ühenduse 
süsteemi raames heaks ajavahemikul 
2008–2012, eraldataks neile kvoote, mis 
kehtivad alates 2013. aastast, sellises 
ulatuses, mille osas nad ei ole ära 
kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid. 
Eraldatavate kvootide hulk, sealhulgas 
lõigete 3, 4 ja 5 alusel eraldatavad 
kvoodid, ei tohi ületada 50% eespool 
nimetatud väljastpoolt lisanduvate ja 
kasutamata ühikute hulgast.  Kuni 31. 
detsembrini 2014 eraldab pädev asutus 
kõnealused kvoodid taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
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ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid, 
lubavad pädevad asutused käitajatel 
vahetada ainult Gold Standardi tõendatud 
THVsid, mis on omandatud enne 2013. 
aastat käivitatud nn kuldse standardi tüüpi 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu. 
Eraldatavate kvootide hulk, sealhulgas 
lõigete 2, 4 ja 5 alusel eraldatavad 
kvoodid, ei tohi ületada 50% eespool 
nimetatud väljastpoolt lisanduvate ja 
kasutamata ühikute hulgast. 

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide Gold 
Standardi tõendatud projektitüüpide 
suhtes, mille kõik liikmesriigid kiitsid 
heaks ühenduse süsteemis ajavahemikuks 
2008–2012.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid, 
lubavad pädevad asutused käitajatel 
vahetada ainult Gold Standardi tõendatud
THVsid, mis on omandatud alates 2013. 
aastast teostatud heitkoguste vähendamise 
eest, alates 2013. aastast vähim arenenud 
riikides käivitatud uute projektide eest 
saadavate kvootide vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem. Eraldatavate kvootide 
hulk, sealhulgas lõigete 2, 3 ja 5 alusel 
eraldatavad kvoodid, ei tohi ületada 50% 
eespool nimetatud väljastpoolt lisanduvate 
ja kasutamata ühikute hulgast. 

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid, 
ja juhul kui kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
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saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid, kui need on 
Gold Standardi tõendatud, oma kohustuste 
täitmiseks ühenduse süsteemi raames. 
Eraldatavate kvootide hulk, sealhulgas 
lõigete 2, 3 ja 4 alusel eraldatavad 
kvoodid, ei tohi ületada 50% eespool 
nimetatud väljastpoolt lisanduvate ja 
kasutamata ühikute hulgast. 

6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat arengut 
edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu saadud 
ühikute kasutamine ühenduse süsteemis. 
Kõnealustes kokkulepetes võidakse 
sätestada ka sellistest projektidest saadud 
ühikute kasutamine, mille puhul on 
võrdlustase madalam kui tasuta kvootide 
eraldamise määr artiklis 10a osutatud 
meetmete alusel või madalam kui 
ühenduse õigusaktidega nõutud tase.

6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat arengut 
edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu saadud 
Gold Standardi tõendatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemis. 
Kõnealustes kokkulepetes võidakse 
sätestada ka sellistest projektidest saadud 
ühikute kasutamine, mille puhul on 
võrdlustase madalam kui ühenduse 
õigusaktidega nõutud tase.

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.“

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
kolmandatest riikidest saadud Gold 
Standardi tõendatud THVsid üksnes juhul, 
kui kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud, kuni 10 % 
võrra artiklite 9 ja 28 alusel toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tuleks lubada ainult kvaliteetseid ühikuid, mis 
vastavad läbipaistva täiendavuse ja säästva arengu kriteeriumidele. On tähtis, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 3. etappi tohiks kauplemiseks lubada ainult Gold 
Standardi ühikuid. 2013. aasta järgsesse etappi lubatakse 2013. aasta eelsest etapist üle 
kanda pool kasutamata HVÜdest ning rahvusvahelise lepingu alusel võib kompenseerida veel 
10% täiendavast vähendamisest.  
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Muudatusettepanek 626
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 
HVÜde kasutamine enne kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
jõustumist

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 
HVÜde kasutamine 

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni ning enne artikli 28 lõigete 3 
ja 4 kohaldamist kohaldatakse käesoleva 
artikli lõikeid 2–7.

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni ning enne artikli 28 lõigete 3 
ja 4 kohaldamist kohaldatakse käesoleva 
artikli lõikeid 2–4.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest sellist tüüpi projektide 
käigus, mille vähemalt üks liikmesriik 
kiitis ühenduse süsteemi raames heaks 
kuni aastani 2012 (kaasa arvatud), 
eraldataks neile kvoote, mis on lisaks 
artikli 9 alusel eraldatavatele kvootidele ja
mis kehtivad alates 2013. aastast, sellises 
ulatuses, mille osas nad ei ole ära 
kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
taotluse korral.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste 
vähendamise eest alates 2013. aastast, 
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 

3. Käitajad võivad oma kohustuste 
täitmiseks ühenduse süsteemi raames 
kasutada THVsid ja HVÜsid või ühikuid 
kuni [10,5] % ulatuses oma aastastest 
heitkogustest. Selleks tagastatakse:
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vastu. Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

(a) THVd ja VHÜd puhta arengu 
mehhanismi / ühisrakenduse heitkoguste 
vähendamisega seotud projektidest, mis 
toimuvad 2015. aasta lõpuni;
(b) THVd ja VHÜd puhta arengu 
mehhanismi / ühisrakenduse heitkoguste 
vähendamisega seotud projektidest, mis 
toimuvad alates 2013. aastast riikides, mis 
on ratifitseerinud tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe;  
(c) THVd ja VHÜd puhta arengu 
mehhanismi / ühisrakenduse heitkoguste 
vähendamisega seotud projektidest, mis 
toimuvad alates 2013. aastast riikides, kes 
on sõlminud ELiga kahepoolse või 
mitmepoolse kliimamuutust käsitleva 
koostöölepingu enne 31. detsembrit 2015; 
või
(d) ühikud, mis on saadud heitkoguseid 
vähendavast tegevusest, mis on ellu viidud 
vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
koostöölepingutes riikidega, kellele puhta 
arengu mehhanismi raames ühikuid ei 
anta ja kes on sõlminud ühendusega 
koostöölepingu heitkoguste vähendamise 
kohta alates 2013. aastast kuni ühe 
aastani pärast tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva lepingu 
sõlmimist.

4. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 
2013. aastast vähim arenenud riikides 
käivitatud uute projektide eest saadavate 
kvootide vastu. Esimest lõiku 
kohaldatakse THVde suhtes kõikide 
projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 

4. Lõike 3 punktis d osutatud 
koostöölepingutes määratletakse 
kõlblikud projektitüübid, väljastatavate 
ühikute hulga määramiseks kasutatavad 
metoodikad ning mehhanism, mis tagab 
ühikute muutmise sertifikaatideks, mida 
saab kasutada tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
täitmiseks. 
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süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, 
kuni kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.
5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast 
tegevusest saadud ühikuid kasutada 
ühenduse süsteemis vastavalt kolmandate 
riikidega sõlmitud kokkulepetele, 
sealjuures tuleb täpsustada kasutamise 
määr. Vastavalt kõnealustele 
kokkulepetele on käitajatel võimalik 
kasutada kõnealustes kolmandates 
riikides toimivatest projektidest saadud 
ühikuid oma kohustuste täitmiseks 
ühenduse süsteemi raames.
6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat 
arengut edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu 
saadud ühikute kasutamine ühenduse 
süsteemis. Kõnealustes kokkulepetes 
võidakse sätestada ka sellistest 
projektidest saadud ühikute kasutamine, 
mille puhul on võrdlustase madalam kui 
tasuta kvootide eraldamise määr artiklis 
10a osutatud meetmete alusel või 
madalam kui ühenduse õigusaktidega 
nõutud tase.
7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks 
ühenduse süsteemi raames tunnustada 
sellistest kolmandatest riikidest saadud 
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused 
riigid on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.“

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriikide poolt käitajatele lubatud THVde ja VHÜde 
kasutusmäär ammendatakse ajavahemikul 2008-2012 täielikult. Muudatusettepanekus 
esitatakse ka mõte rakendada kolmandal kauplemisperioodil täienduspõhimõtet, s.t 
põhimõtet, mille järgi pool heitkoguste vähendamise kohustuse täitmisest (milles peaks 
suurenenud majandusliku tegevuse tõttu sisalduma ka kasv) saavutatakse rahvusvaheliste 
mehhanismide kasutamisega. Seda põhimõtet rakendatakse sõltumatult tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe jõustumisest.

Muudatusettepanek 627
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 
HVÜde kasutamine enne kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe
jõustumist

Ühenduse süsteemi raames 
projektitegevusest saadud THVde ja 
HVÜde kasutamine seoses kliimamuutust
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppega

Or. en

Selgitus

Mitte kõiki artikli 11a sätteid ei kohaldata olukorrale, mis valitseb enne tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe jõustumist.

Muudatusettepanek 628
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tagamaks, et puhta arengu 
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mehhanismi projektid on selgelt 
täiendavad ja aitavad kaasa säästlikule 
arengule, peaks komisjon lubama ainult 
Gold Standardi tüüpi projekte. Seda nõuet 
kohaldatakse lõigete 2–7 suhtes.

Or. en

Selgitus

Gold Standardi kriteeriumide kasutamine tagab, et kinnitatakse ainult kvaliteetsed projektid, 
mis tähendab, et kinnitatakse heitkoguste vähendamised, mis muidu ei oleks toimunud, ja 
projektid, mis on kohalikule kogukonnale kasulikud säästliku arengu mõttes.

Muudatusettepanek 629
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Gold Standardi juhatusse peaksid 
kuuluma ka komisjoni ja Euroopa 
Parlamendi esindajad, et tagada vastutus 
Gold Standardi kvaliteedistandardite 
tulevase arengu eest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kindlustatakse, et Gold Standardi kriteeriumid tagavad 
saastekogustega kauplemise rakendamise ELis ka edaspidi. Komisjon ei tohiks lubada, et 
kvaliteedikriteeriumide arengu määravad sõltumatud organisatsioonid. Tal peaks siin 
sõnaõigus olema.
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Muudatusettepanek 630
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. märtsini 
2015 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. märtsini 
2015 eraldab pädev asutus kõnealused 
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poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

kvoodid taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine lisaks üldiselt tunnustatud korrale 
ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid.

Or. en
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Muudatusettepanek 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 Gold 
Standardi tüüpi projektide käigus, mille 
kõik liikmesriigid kiitsid ühenduse 
süsteemi raames heaks ajavahemikul 
2008–2012, eraldataks neile kvoote, mis 
kehtivad alates 2013. aastast, sellises 
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nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

ulatuses, mille osas nad ei ole ära 
kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid
taotluse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mis kiideti ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

Or. en

Selgitus

Kui EL tunnustab teatavaid eeskirju ja projektitüüpe ÜRO tasandil, aga kasutab seejärel teist 
filtrit ELi tasandil, võib see mõjutada negatiivselt tulevasi läbirääkimisi muu maailmaga. On 
loogiline tunnustada ka ELis seda, mida oleme juba tunnustanud ÜRO läbirääkimistel. 
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Muudatusettepanek 636
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
eraldataks neile kvoote, mis kehtivad alates 
2013. aastast, sellises ulatuses, mille osas 
nad ei ole ära kasutanud neile liikmesriigi 
poolt ajavahemikuks 2008–2012 antud 
THVsid ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 
2014 eraldab pädev asutus kõnealused 
kvoodid taotluse korral.

2. Käitajad võivad esitada pädevale 
asutusele taotluse, et THVde ja HVÜde 
eest, mis on omandatud heitkoguste 
vähendamise eest kuni aastani 2012 sellist 
tüüpi projektide käigus, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid ühenduse süsteemi 
raames heaks ajavahemikul 2008–2012, 
ning samuti maa kasutamise, 
maakasutuse muutmise ning 
metsandustegevuse tulemusel, eraldataks 
neile kvoote, mis kehtivad alates 2013. 
aastast, sellises ulatuses, mille osas nad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid. Kuni 31. detsembrini 2014 
eraldab pädev asutus kõnealused kvoodid 
taotluse korral.

Or. fr

Selgitus

Ilmselt ei soostu kõik liikmesriigid lisama saastekvootidega kauplemise süsteemi 
metsandustegevusest pärinevaid ühikuid ajavahemikul 2008–2012.

Muudatusettepanek 637
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

3. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
Gold Standardi tüüpi projektide käigus 
heitkoguste vähendamise eest alates 2013. 
aastast, alates 2013. aastast kehtivate 
kvootide vastu.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide Gold 
Standardi tüüpi projektide suhtes, mille 
kõik liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Muudatusettepanek 638
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste 
vähendamise eest alates 2013. aastast, 
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 
vastu.

Pädevad asutused lubavad käitajatel iga-
aastaselt vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, kuni 50 % ulatuses 
artikli 9 alusel eraldatavate kvootide 
üldkoguse iga-aastasest vähendamisest,
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 
vastu.

Or. en
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Selgitus

Selle sättega pikendatakse THVde kasutust 2013. aasta järgsesse perioodi. Osutatakse enne 
2013. aastat alustatud projektidele, mis on juba tõendatud. THVd on iga-aastaselt 
vahetatavad kuni 50 %ni kvootide üldkoguse vähendamisest (võrreldes 2. perioodiga) alates 
2013. aastast kehtivate kvootide vastu. Puhta arengu mehhanismi / ühisrakenduse projektidest 
saadavate kvootide kasutamine omab tugevat ELi kvootide hinnasurve vähendamise 
potentsiaali. Peale selle võimaldab see teha alginvesteeringuid arengumaades, edendab 
teadlikkust energiasäästlikkusest ja loob ekspordivõimalusi.

Muudatusettepanek 639
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3- esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
taastuvenergiaallikate ja nõudluse poole 
tõhususe projektide käigus heitkoguste 
vähendamise eest alates 2013. aastast, 
alates 2013. aastast kehtivate kvootide 
vastu, välja arvatud suurte 
hüdroenergiaprojektide käigus 
omandatud THVd.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid.
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Muudatusettepanek 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat registreeritud
projektide käigus heitkoguste vähendamise 
eest alates 2013. aastast, alates 2013. 
aastast kehtivate kvootide vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, ning 
samuti maa kasutamise, maakasutuse 
muutumise ning metsandustegevuse 
suhtes.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 11a lõike 2 kohta.
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Muudatusettepanek 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 643
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raames ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Selgitus

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



AM\734914ET.doc 73/92 PE409.659v01-00

ET

Muudatusettepanek 644
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012.

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide 
projektitüüpide suhtes, mis kiideti heaks 
ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine lisaks üldiselt tunnustatud korrale 
ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 645
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Võttes arvesse lõikes 3 sätestatud 
ülemmäära, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Or. en



PE409.659v01-00 74/92 AM\734914ET.doc

ET

Selgitus

Muudatusettepanekuga laiendatakse artikli 11a lõikes 3 pakutud THVde kasutust lõike 4 
olukorrale. (Vt ka lõike 3 selgitust).

Muudatusettepanek 646
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute taastuvenergiaallikate ja nõudluse 
poole tõhususe projektide eest saadavate 
kvootide vastu, välja arvatud suurte 
hüdroenergiaprojektide käigus 
omandatud THVd.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid.
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Muudatusettepanek 647
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast vähim arenenud riikides käivitatud 
uute projektide eest saadavate kvootide 
vastu.

Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei ole 
ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud alates 2013. aastast teostatud 
heitkoguste vähendamise eest, alates 2013. 
aastast käivitatud uute projektide eest 
saadavate kvootide vastu.

Or. fr

Selgitus

Oleks kohane lubada jätkata investeeringute tegemist pärast 2013. aastat käivitatud puhta 
arengu mehhanismi / ühisrakenduse projektidesse, nii et sellega tagataks heitkoguste 
vähendamine väikseima kuluga, pidades samas kinni ELi soovitud vähendamise kiirusest. 

Muudatusettepanek 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitaja, kes kasutas ajutist THVd, peab 
tagastama THV, ajutise THV, HVÜ või 
kvoodi vähemalt 30 päeva enne ajutise 
THV kehtivuse lõppemist, et katta heited, 
mis kuulusid kehtivuse kaotanud ajutise 
THV alla. Kui käitaja ei ole asendanud 
kasutatud ajutisi THVsid, et katta heited 
enne ajutiste THVde kehtivuse kaotamist, 
peab ta maksma trahvi ülemääraste 
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heidete eest vastavalt artiklile 16.

Or. en

Muudatusettepanek 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 651
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, ning 
samuti ühikute suhtes, mis tulenevad maa 
kasutamise, maakasutuse muutmise ning 
metsandustegevusest, kuni kõnealused 
riigid on ratifitseerinud ühendusega 
sõlmitud kokkuleppe või kuni aastani 
2020, olenevalt sellest, kumb tähtaeg on 
varasem.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 11a lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 652
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
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kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine lisaks üldiselt tunnustatud korrale 
ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 653
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine lisaks üldiselt tunnustatud korrale 
ei ole vajalik.
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Muudatusettepanek 654
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide Gold Standardi tüüpi projektide
puhul, mille kõik liikmesriigid kiitsid 
heaks ühenduse süsteemis ajavahemikuks 
2008–2012, kuni kõnealused riigid on 
ratifitseerinud ühendusega sõlmitud 
kokkuleppe või kuni aastani 2020, 
olenevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 655
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mille kõik 
liikmesriigid kiitsid heaks ühenduse 
süsteemis ajavahemikuks 2008–2012, kuni 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
ühendusega sõlmitud kokkuleppe või kuni 
aastani 2020, olenevalt sellest, kumb 
tähtaeg on varasem.

Esimest lõiku kohaldatakse THVde suhtes 
kõikide projektitüüpide puhul, mis kiideti 
heaks ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames ajavahemikuks 
2008–2012, kuni kõnealused riigid on 
ratifitseerinud ühendusega sõlmitud 
kokkuleppe või kuni aastani 2020, 
olenevalt sellest, kumb tähtaeg on varasem.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitaja, kes kasutas ajutist THVd, 
peab tagastama THV, ajutise THV, HVÜ 
või kvoodi vähemalt 30 päeva enne ajutise 
THV kehtivuse lõppemist, et katta heited, 
mis kuulusid kehtivuse kaotanud ajutise 
THV alla. Kui käitaja ei ole asendanud 
kasutatud ajutisi THVsid, et katta heited 
enne ajutiste THVde kehtivuse kaotamist, 
peab ta maksma trahvi ülemääraste 
heidete eest vastavalt artiklile 16.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid heakskiidetud ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on ühinenud 
Kyoto protokolliga, kuni 60% ulatuses 
ELi heitkoguste vähendamisest 
ajavahemikul 1990–2020. Need THVd ja 
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HVÜd võivad tuleneda pärast 2013. aastat 
käivitatud projektidest.

Or. fr

Selgitus

Oleks kohane lubada jätkata investeeringute tegemist pärast 2013. aastat käivitatud puhta 
arengu mehhanismi / ühisrakenduse projektidesse, nii et sellega tagataks heitkoguste 
vähendamine väikseima kuluga, pidades samas kinni soovitud vähendamise kiirusest ELis.  
See lisasäte tuleks üle vaadata, et võimaldada heitkoguste vähendamist väljaspool ELi kuni 
60%, mitte aga praeguse 50%  võrra vähendamisest.

Muudatusettepanek 658
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitaja, kes kasutas ajutist THVd, 
peab tagastama THV, ajutise THV, HVÜ 
või kvoodi vähemalt 30 päeva enne ajutise 
THV kehtivuse lõppemist, et katta heited, 
mis kuulusid kehtivuse kaotanud ajutise 
THV alla. Kui käitaja ei ole asendanud 
ajutisi THVsid, et katta heited enne 
ajutiste THVde kehtivuse kaotamist, peab 
ta maksma trahvi ülemääraste heidete eest 
vastavalt artiklile 16.

Or. fr

Selgitus

Istandikud võivad ladustada süsinikku ja anda puitu, mida säilitatakse mitmesugustes 
vormides, näiteks ehituses, mööblis ja paberis. Puhta arengu mehhanismi 
metsandusprojektide jätkusuutlikkusega seotud raskused on nüüd lahendatud ajutiste TVHde 
loomisega, mis kehtivusaja lõppemisel tagastatakse.

Kliimamuutuse vastu aitavad võidelda nii puidu kasutamine energiaallikana kui ka selle 
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säilitamise suurendamine materjali kujul. Pärast ühe- või mitmekordset ringlusse laskmist 
võib puidu energiaallikana põletada.

Muudatusettepanek 659
Patrick Louis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid võivad kliimamuutust 
käsitlevates rahvusvahelistes kokkulepetes 
kehtestatavate arvestuseeskirjade põhjal 
saada absorbeerimisühikuid, mis vastavad 
süsiniku täiendavale säilitamisele 
puittoodetes. Selle poliitikaga luuakse 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
seotud stimuleerimismehhanismid. 

Or. fr

Selgitus

Praegu eeldatakse, et kogu raiutud puidust läheb süsinikdioksiid kohe uuesti õhku, mis ei 
kujuta endast stiimulit puidu säilitada.

Muudatusettepanek 660
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käitised võivad lõigete 2, 3 ja 4 
kohaseid heitkoguste vähendamise 
ühikuid kasutada aastas määral, mis ei 
ületa 5 % käesoleva direktiiviga hõlmatud 
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käitiste kasvuhoonegaaside heitkogustest 
asjaomasel aastal. 

Or. en

Selgitus

THVd ja VHÜd soodustavad tehnoloogiasiiret ja kujutavad endast kaitseventiili, juhul kui 
kvootide hinnad peaksid suurel määral tõusma. Lubatud ühisrakenduse või puhta arengu 
mehhanismi sertifikaatide sidumine teise kauplemisperioodi raames lubatud mahtudega ei ole 
kooskõlas ühtlustamise pingutustega, kuna liikmesriikidele lubatakse erinevaid protsente. 
Nende protsendimäärade edasikehtimine pärast teist kauplemisperioodi põhjustab käitajate 
jätkuvalt ebavõrdset kohtlemist. Seetõttu soovitatakse kehtestada üldine piirmäär, tänu millele 
lõpetatakse ka ebavõrdne kohtlemine ega rikuta antud õigusi ning välditakse õiguslikke 
meetmete võtmist ebasoodsas olukorras olevate käitajate poolt.

Muudatusettepanek 661
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kompenseerimise kasutamine peaks sõltuma 2012. aasta järgset perioodi käsitlevast üldisest 
kokkuleppest. Isegi kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsess viibib, võib 
valmisolek sõlmida projektide rahastamist käsitlevaid kahepoolseid kokkuleppeid takistada 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist.

Muudatusettepanek 662
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sellises ulatuses, mille osas käitajad ei 
ole ära kasutanud neile liikmesriigi poolt 
ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, ja juhul kui kliimamuutusi 
käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine viibib, võib projektidest või 
muust heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele, sealjuures tuleb 
täpsustada kasutamise määr. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames.

5. Kui kliimamuutusi käsitleva 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine 
viibib, võib projektidest või muust 
heitkoguseid vähendavast tegevusest 
saadud ühikuid kasutada ühenduse 
süsteemis vastavalt kolmandate riikidega 
sõlmitud kokkulepetele. Vastavalt 
kõnealustele kokkulepetele on käitajatel 
võimalik kasutada kõnealustes 
kolmandates riikides toimivatest 
projektidest saadud ühikuid oma 
kohustuste täitmiseks ühenduse süsteemi 
raames kuni 50% ulatuses vastavalt 
artiklile 9 eraldatavate kvootide koguse 
aastasest vähendamisest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga laiendatakse artikli 11a lõikes 3 pakutud THVde kasutust lõike 5 
olukorrale. (Vt ka lõike 3 selgitust).
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Muudatusettepanek 663
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kokkulepetes 
sätestatakse tehnosiiret ja säästvat arengut 
edendavate taastuvenergia- ja 
energiatõhusustehnoloogiate kaudu saadud 
ühikute kasutamine ühenduse süsteemis. 
Kõnealustes kokkulepetes võidakse 
sätestada ka sellistest projektidest saadud 
ühikute kasutamine, mille puhul on 
võrdlustase madalam kui tasuta kvootide 
eraldamise määr artiklis 10a osutatud 
meetmete alusel või madalam kui ühenduse 
õigusaktidega nõutud tase.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kompenseerimise kasutamine peaks sõltuma 2012. aasta järgset perioodi käsitlevast üldisest 
kokkuleppest. Isegi kui ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsess viibib, võib 
valmisolek sõlmida projektide rahastamist käsitlevaid kahepoolseid kokkuleppeid takistada 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist.

Muudatusettepanek 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Olenemata lõigetest 2–5 võivad 
käitajad esitada pädevale asutusele igal 
aastal taotluse väljastada THVde ja 
HVÜde eest, mille kogus on 10 % nende 
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eelmise aasta tõendatud heitkogustest, 
miinimumkogus alates 2013. aastast 
kehtivaid kvoote.

Or. en

Muudatusettepanek 665
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks
ühenduse süsteemi raames tunnustada
sellistest kolmandatest riikidest saadud
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused 
riigid on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

7. Alates 2013. aastast tunnustatakse
ühenduse süsteemi raames ainult Gold 
Standardi tüüpi THVsid ja HVÜsid, mis 
on saadud sellistest kolmandatest riikidest, 
kes on tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
ratifitseerinud. Ajavahemikul 2008–2012 
on ühenduse süsteemi raames eraldatavad 
kvoodid 6,5 % väiksemad kui 2005. aasta 
heitkogused. Kõik käitajad, kaasa arvatud 
uued osalejad ja uued sektorid, kelle 
kasutatud HVÜde ja THVde osakaal 
selles ajavahemikus on väiksem kui nende 
heitkogused ja kes ei kanna lõike 2 alusel 
oma õigusi üle, võivad ajavahemiku 
2013–2020 igal aastal kasutada 
niisuguseid kvoote kuni 5% ulatuses oma 
heitkogustest.
Gold Standardi tüüpi THVd ja HVÜd on 
ühikud, mis:
(a) näitavad tõelist, tõendatavat, 
täiendavad ja püsivat heitkoguste 
vähendamist projektidest, mis toovad 
selget kasu säästlikule arengule ega oma 
negatiivset keskkonna- või sotsiaalset 
mõju;
(b) pärinevad projektidest riikides, mis 
aitavad asjakohaselt kaasa ülemaailmsele
heitkoguste vähendamisele tulevase 
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rahvusvahelise kokkuleppe kohaselt, mille 
nad on ratifitseerinud; ning
(c) on aktsepteeritud või tõenäoliselt 
aktsepteeritakse teistes peamistes 
heitkogustega kauplemise süsteemides, 
sealhulgas vähemalt USA föderaalses
heitkogustega kauplemise süsteemis.
Ebaselgetel juhtudel võib ühtlustatud 
meetmed, millega kinnitatakse, millised 
projektid või projektitüübid nendele 
kriteeriumidele vastavad, võtta vastu 
artikli 23 lõikes 3 sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel. Ükski 
liikmesriik ei tohi keelduda vastu võtmast 
ühikuid, mille vastavus nendele 
kriteeriumidele on kinnitatud.

Or. en

Selgitus

Niisuguse sõnastusega tagatakse, et kõik käitajad riikides, mis on Kopenhaageni 
kliimakokkuleppe ratifitseerinud, saavad ajavahemikul 2013–2020 kasutada kõrgetasemelist 
ühisrakendust või puhta arengu mehhanismi. Käitajatel on võimalik valida kas see uus õigus, 
mis kehtib 5 % ulatuses nende aastastest heitkogustest, või õiguste ülekandmine vastavalt 
riiklike saastekvootide eraldamise kavade II etapile. Loomulikult valivad ettevõtted 
võimaluse, mis annab neile suurimad õigused. Määratletakse Gold Standardi tüüpi projektid, 
mis aitavad kaasa ülemaailmse süsinikuturu loomisele ja rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimisele.   Ühelgi liikmesriigil ei tohiks olla vetoõigust ühikute suhtes, mille Gold 
Standardi tüüp on kinnitatud.

Muudatusettepanek 666
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks
ühenduse süsteemi raames tunnustada
sellistest kolmandatest riikidest saadud 

7. Alates 2013. aastast tunnustatakse
ühenduse süsteemi raames ainult Gold 
Standardi tüüpi THVsid ja HVÜsid, mis 
on saadud sellistest kolmandatest riikidest, 
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THVsid üksnes juhul, kui kõnealused 
riigid on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

kes on tulevase rahvusvahelise
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
ratifitseerinud. Ajavahemikul 2008–2012 
on ühenduse süsteemi raames eraldatavad 
kvoodid 6,5 % väiksemad kui 2005. aasta 
heitkogused. Kõik käitajad, kaasa arvatud 
uued osalejad ja uued sektorid, kelle 
kasutatud HVÜde ja THVde osakaal 
selles ajavahemikus on väiksem kui nende 
heitkogused ja kes ei kanna lõike 2 alusel 
oma õigusi üle, võivad ajavahemiku 
2013–2020 igal aastal kasutada 
niisuguseid kvoote kuni 6 % ulatuses oma 
heitkogustest.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse suurendada puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse ühikute kogust. Samal ajal on tähtis säilitada kava keskkonna-alane 
terviklikkus (vt muudatusettepanekut artikli 11a lõike 7 kohta).

Muudatusettepanek 667
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks
ühenduse süsteemi raames tunnustada
sellistest kolmandatest riikidest saadud
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused 
riigid on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.“

7. Alates 2013. aastast tunnustatakse
ühenduse süsteemi raames ainult ühikuid,
mis on saadud sellistest kolmandatest 
riikidest, kes on tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
ratifitseerinud, ja mis vastavad sellele 
kokkuleppele.

Or. en
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Selgitus

EL peaks kinni pidama oma rahvusvahelistest kohustustest ja aktsepteerima kõik ühikud, mida 
aktsepteeritakse tulevase rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva kokkuleppe alusel.   

Muudatusettepanek 668
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist tuleks
ühenduse süsteemi raames tunnustada
sellistest kolmandatest riikidest saadud
THVsid üksnes juhul, kui kõnealused riigid
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.“

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist 
tunnustatakse tulevase kokkuleppe 
sõlmimise järgselt alanud projektidest 
tulenevaid THVsid ühenduse süsteemi 
raames ainult sellistest riikidest, kes on 
rahvusvahelise kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 669
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon püüab tagada, et lõikes 5 
nimetatud kokkulepetes ja lõikes 7 
nimetatud rahvusvahelises kokkuleppes 
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sisaldub ühikute süsteem metsastamise, 
taasmetsastamise, metsade mahavõtmisest 
tingitud heite vähendamise ja muude 
säästvate metsandustegevuste, sealhulgas 
erosiooni ärahoidmise ja reovee 
puhastamise eest. Käitiste käitajatel 
lubatakse kasutada ühikuid, mis 
tulenevad metsade hävitamise vältimise, 
metsastamise ja taasmetsastamise 
projektidest ning muust säästlikust 
tegevusest arenguriikides, mille suhtes on 
kokku lepitud lõigetes 5 ja 6 nimetatud 
kokkulepetes.

Or. en

Selgitus

Metsapõhised süsinikuühikud on olulised selleks, et arenguriigid saaksid teha tulemuslikke 
kliimamuutuse leevendamise pingutusi ja seega tagada eduka Kyoto-järgse rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe sõlmimise.  Metsapõhised süsinikuühikud annavad ka 
piiratud, kuid ülivajaliku paindlikkuse Euroopa tööstusharudele nende üleminekul vähe 
süsinikuheiteid tekitavale majandusele.

Muudatusettepanek 670
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon püüab tagada, et lõikes 5 
nimetatud kokkulepetes ja lõikes 7 
nimetatud rahvusvahelises kokkuleppes 
sisaldub ühikute süsteem metsastamise, 
taasmetsastamise, metsade mahavõtmisest 
tingitud heite vähendamise ja muude 
säästvate metsandusprojektide ja -
tegevuste eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 671
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Alates 2013. aastast võivad kõik 
käitajad, kes ajavahemikul 2008–2012 
kasutasid vähem kui 6,5 % HVÜdest ja 
THVdest võrreldes oma heitkogustega ja 
kes ei kanna lõike 2 alusel oma õigusi üle, 
ajavahemikul 2013–2020 igal aastal 
kasutada neid ühikuid kuni 5 % ulatuses 
oma heitkogustest, ning sama võivad teha 
ka uued osalejad ja uued sektorid.

Or. en

Selgitus

Arvestades liikmesriikide poolt teisel kauplemisperioodil lubatud erinevat HVÜde ja THVde 
kasutuse määra, peaksid pärast teist kauplemisperioodi kõik osalejad saama juurdepääsu 
piiratud arvule ühikutele.

Muudatusettepanek 672
Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Alates 2013. aastast võivad kõik 
käitajad, kes ajavahemikul 2008–2012 
kasutasid vähem kui 6,5 % HVÜdest ja 
THVdest võrreldes oma heitkogustega ja 
kes ei kanna lõike 2 alusel oma õigusi üle, 
ajavahemikul 2013–2020 igal aastal 
kasutada neid ühikuid kuni 7 % ulatuses 
oma heitkogustest, ning sama võivad teha 



PE409.659v01-00 92/92 AM\734914ET.doc

ET

ka uued osalejad ja uued sektorid.

Or. en

Selgitus

Arvestades liikmesriikide poolt teisel kauplemisperioodil lubatud erinevat HVÜde ja THVde 
kasutuse määra, peaksid pärast teist kauplemisperioodi kõik osalejad saama juurdepääsu 
piiratud arvule ühikutele.

Muudatusettepanek 673
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Et säilitada ühenduse süsteemi 
terviklikkus ja tagada, et Euroopa-siseselt 
toimuks heitkoguste vähendamine 
heitkoguste vähendamise eesmärkides 
sätestatud määral, tühistatakse ELi 
saastekvootide üldkogus, mis võrdub 
THVde ja HVÜde ja muude ühikute 
kogusega, mida käitistel on lubatud 
kasutada. Eeldatakse, et see ELi 
saastekvootide kogus arvestatakse maha 
saastekvootidest, mis muidu oleksid 
läinud oksjonile.

Or. en

Selgitus

Oluline on suurendada kulutõhusust. Seetõttu tehakse muudatusettepanekus ettepanek 
suurendada puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse ühikute kogust. Samal ajal on tähtis 
säilitada süsteemi keskkonna-alane terviklikkus. Muudatusettepanekuga soovitakse peamiselt 
asendada oksjon puhta arengu mehhanismiga ning mitte seada ohtu täiendavuse põhimõtet. 
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