
AM\735438ET.doc PE409.701v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2008/0013(COD)

18.7.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
783–823

Raporti projekt
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.701v01-00 2/34 AM\735438ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\735438ET.doc 3/34 PE409.701v01-00

ET

Muudatusettepanek 783
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 
katsetamiseks, ega täielikult biomassi 
kasutavaid käitisi.

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 
katsetamiseks, käitisi, millele 
kohaldatakse samaväärseid heitkoguste 
vähendamise meetmeid ja mida 
kasutatakse tervishoiuteenuste 
osutamiseks ning 
haridustegevuseks/haridusasutuste jaoks, 
ega täielikult biomassi kasutavaid käitisi.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnang näitab, et väikestel saastajatel, nagu haiglad ja ülikoolid, on 
halduskoormuse osas samad kulud mis suurematel saastajatel. Enamik haiglaid ja 
tervishoiurajatisi saavad raha riigieelarvest ning neil on piiratud vahendid. On oluline, et 
arvestataks nende jõupingutustega süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks.

Muudatusettepanek 784
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 
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katsetamiseks, ega täielikult biomassi 
kasutavaid käitisi.

katsetamiseks, ega täielikult biomassi või 
biomassi koos fossiilkütustega köetavaid 
lisapõleteid kasutavaid käitisi.“

Or. en

Selgitus

Biomassi kasutavaid põletuskäitisi toetatakse peamiselt lisapõletitega. Nendele käitistele 
oleks nende ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi (koos kõikide järelevalvenõuetega) 
lisamine tohutu koormus.

Muudatusettepanek 785
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 
katsetamiseks, ega täielikult biomassi 
kasutavaid käitisi.

1. Käesolev direktiiv ei hõlma käitisi ega 
nende osi, mida kasutatakse uute toodete ja 
protsesside uurimiseks, arendamiseks ja 
katsetamiseks, haiglaid ega täielikult 
biomassi kasutavaid käitisi.“

Or. en

Muudatusettepanek 786
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Punktile 2 lisatakse järgmine lause: välja jäetud
„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
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nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“

Or. de

Selgitus

Esialgses direktiivis esineva liitmisreegli tõttu, mida täpsustatakse kavandatava täiendusega 
(põletuskäitise definitsioon), tekib arvukate väikeste käitiste kaasamise oht. Keemiatööstuses 
leidub palju tootmisüksusi arvukate põletusseadmetega, mis liidetakse üle 20 MW võimsusega 
põletuskäitistega või mille koguvõimsus ületab seda läve, mistõttu kohaldatakse neile 
heitkogustega kauplemise nõudeid. Mõlemal juhul oleksid väiksemad käitised kohustatud 
osalema heitkogustega kauplemises.

Muudatusettepanek 787
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Punktile 2 lisatakse järgmine lause: välja jäetud
„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“

Or. de

Selgitus

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.
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Muudatusettepanek 788
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“

„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW. Selle 
arvutamisel ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 50 MW, mida 
käitatakse mitte üle 350 tunni aastas.”

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et suurendada hotellide suutlikkust teenindada eriomast 
infrastruktuuri. On väga oluline, et varugeneraatorid jäetaks arvutustest välja, kuna need on 
haigla tööks olulised ohutusrajatised.

Muudatusettepanek 789
John Bowis, John Purvis

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse seadmeid 
nimisoojusvõimsusega alla 3 MW.“

Põletiskäitiste koguvõimsuse arvutamisel 
ei võeta arvesse järgmisi seadmeid:

a) nimisoojusvõimsusega alla 3 MW ja
b) nimisoojusvõimsusega alla 50 MW, 
mida käitatakse mitte üle 350 tunni 
aastas.”

Or. en
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Selgitus

Läve määramisel tuleks potentsiaalse heitkoguse asemel kasutada tegelikku heitkogust. See 
lähenemine jätaks välja need käitised, nagu haiglad, millel peab olema suur 
valmisolekuvõimsus varugeneraatorite näol, mida aga kasutatakse igal aastal ainult piiratud 
ajal.

Muudatusettepanek 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Punkti 2 lisatakse järgmine lõik: 

„Käesoleva direktiivi reguleerimisala ei 
hõlma koostootmiskäitisi 
soojusvõimsusega alla 35 MW, sõltumata 
sellest, millise sektoriga on need seotud.”

Or. es

Selgitus

35 MW soojusvõimsusega koostootmiskäitis toodab sama suure hulga soojust kui 20 MW 
aurukatel - seda tänu soojuse ja elektri tõhusale samaaegsele tootmisele. Heitkogustega 
kauplemise süsteemi lisamine peletaks investorid oma rahade paigutamisest 
koostootmiskäitistesse, kuna sama hulga soojuse tootmisega kaasneksid suuremad kulud, 
kuigi tegemist on parima olemasoleva tehnoloogiaga elektri tootmiseks, vähendades samas 
kasvuhoonegaaside heidet.

Muudatusettepanek 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik – esimene tegevusala – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega üle Põletuskäitised nimisoojusvõimsusega üle 
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20 MW (v.a ohtlike või olmejäätmetega 
tegelevad käitised)

20 MW 

Or. en

Muudatusettepanek 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik – teine tegevusala – teine rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koksiahjud Koksiahjud – mittemetallurgilise koksi 
tootmiseks

Or. en

Selgitus

Koksiahjud metallurgilise koksi tootmiseks tuleb selgelt kanda metallitootmise tegevusalasse 
ning seega tuleb neid eristada teist liiki koksi tootvatest koksiahjudest.

Muudatusettepanek 793
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt a 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik – teine tegevusala – teine rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koksiahjud Koksiahjud – mittemetallurgilise koksi 
tootmiseks

Or. en

Selgitus

Koksiahjud metallurgilise koksi tootmiseks tuleb selgelt kanda metallitootmise tegevusalasse 
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ning seega tuleb neid eristada teist liiki koksi tootvatest koksiahjudest.

Muudatusettepanek 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik – esimene -1 lõik (uus)

Muudatusettepanek

Koksiahjud – metallurgilise koksi tootmiseks Süsinikdioksiid

Or. en

Selgitus

Koksiahjud metallurgilise koksi tootmiseks tuleb selgelt kanda metallitootmise tegevusalasse 
ning seega tuleb neid eristada teist liiki koksi tootvatest koksiahjudest.

Muudatusettepanek 795
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik – esimene -1 lõik (uus)

Muudatusettepanek

Koksiahjud – metallurgilise koksi tootmiseks Süsinikdioksiid

Or. en

Selgitus

Koksiahjud metallurgilise koksi tootmiseks tuleb selgelt kanda metallitootmise tegevusalasse 
ning seega tuleb neid eristada teist liiki koksi tootvatest koksiahjudest.
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Muudatusettepanek 796
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alumiiniumi tootmine (esmane ja üle 20 
MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul teisene)

Alumiiniumi tootmine (esmane üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul)

Or. en

Selgitus

Teisese alumiiniumi tootmisega ei kaasne perfluorosüsivesinike (PFC) heitmeid. 
Süsinikdioksiidi heitmeid on nendest rajatistest väga vähe.

Muudatusettepanek 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alumiiniumi tootmine (esmane ja üle 20 
MW nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul teisene)

Alumiiniumi tootmine (esmane üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitiste 
puhul)

Or. en

Selgitus

Alumiiniumi taaskasutustööstuse lisamisel süsteemi pole mingit mõtet, kuna komisjon ise on 
leidnud, et on vaja, et Euroopa tööstus muutuks ressursitõhusamaks ja suurendaks väärtuslike 
toormaterjalide taaskasutamist. Süsteemi lisamine annab sellele tööstusele ja ühiskonnale 
täpselt vastupidise signaali. Alumiiniumi taaskasutustööstuse heitkoguste maht on samuti 
selline, et see ei muudaks süsteemiga hõlmatud summaarseid heitkoguseid. Seal on esindatud 
paljud VKEd ning lisanduv haldus- ja rahaline kulu ei õigusta kaasamist.
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Muudatusettepanek 798
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt i
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käitised tsemendiklinkri tootmiseks 
pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 
tonni ööpäevas või lubja tootmiseks, kaasa 
arvatud dolomiidi ja magnesiidi 
kaltsineerimiseks, pöördahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas 
või muudes põletusahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas“;

„Käitised tsemendiklinkri tootmiseks 
pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 
tonni ööpäevas või lubja tootmiseks, kaasa 
arvatud dolomiidi ja magnesiidi 
kaltsineerimiseks, pöördahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas 
või muudes põletusahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas, 
välja arvatud ohtlike jäätmete ja 
tavajäätmete taaskasutamise meetodid 
vastavalt direktiivi 91/156/EMÜ II B lisa 
määratlusele;”

Or. fr

Selgitus

The ETS Directive excludes, from within the scope of combustion plants, hazardous and 
municipal waste sent to incineration facilities that conduct operations defined by Directive 
91/156/EEC as disposal operations. The fact that the ETS Directive excludes waste disposal 
operations, but includes waste recovery at co-processing installations, is at odds with the 
Waste Framework Directive, and particularly the waste hierarchy, as it would give 
preference to disposal over recovery. 

Muudatusettepanek 799
Philippe Busquin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt i
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – esimene lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käitised tsemendiklinkri tootmiseks 
pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 
tonni ööpäevas või lubja tootmiseks, kaasa 
arvatud dolomiidi ja magnesiidi 
kaltsineerimiseks, pöördahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas 
või muudes põletusahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas“;

„Käitised tsemendiklinkri tootmiseks 
pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 
tonni ööpäevas või lubja tootmiseks, kaasa 
arvatud dolomiidi ja magnesiidi 
kaltsineerimiseks, pöördahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas 
või muudes põletusahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas, 
välja arvatud ohtlike jäätmete ja 
tavajäätmete taaskasutamise meetodid 
vastavalt direktiivi 91/156/EMÜ II B lisa 
määratlusele;”

Or. en

Selgitus

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Muudatusettepanek 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) kolmandast lõigust jäetakse välja 
järgmine tekst:

(ii) kolmandast lõigust jäetakse välja 
järgmine tekst:

„ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3 ja 
mahtuvustihedusega 300 kg/m3 
põletusahju kohta“; 

„/või ” 

Or. en
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Selgitus

Siinkohal tehakse ettepanek järgida komisjoni ettepanekut tõhususe parandamise põhimõtte 
kohta, mille kohaselt jäetakse välja väikesed käitajad. Kolmekordne lävi on parem valik 
tõhususe maksimeerimiseks sektoris, kus on valdavas enamuses väikekäitised. See on 
kooskõlas praeguse direktiivi tekstiga.

Muudatusettepanek 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kolmandast lõigust jäetakse välja 
järgmine tekst:

ii) kolmandast lõigust jäetakse välja 
järgmine tekst:

„ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3 ja 
mahtuvustihedusega 300 kg/m3 
põletusahju kohta;” 

„ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3” 

Or. es

Selgitus

Põletusahjusid kasutava keraamiliste materjalide tootmisel esineva toodete laia sortimendi 
tõttu erineb energiamahukus suuresti keraamikatööstuse allsektorites. I lisas toodud tööstuse 
definitsiooni läbivaatamisel ainult tootmisvõimsuse alusel (tonni päevas) ei ole võimalik 
arvesse võtta seda tööstusharule olulist tunnust. Seepärast on oluline, et I lisa läbivaatamisel 
peaks säilima viide põletusahju mahule (kg/m3).

Muudatusettepanek 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt ii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) kolmandast lõigust jäetakse välja (ii) kolmandast lõigust jäetakse välja 
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järgmine tekst: järgmine tekst:
„ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3 ja 
mahtuvustihedusega 300 kg/m3 
põletusahju kohta;”

„ja/või ahjudes mahutavusega üle 4 m3” 

Or. en

Muudatusettepanek 803
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – alapunkt c – alapunkt iii 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – kolmas liik – teine lõik (uus) – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitised kipsi kuivatamiseks või 
kaltsineerimiseks või kipsplaatide ja 
muude kipstoodete tootmiseks, mille puhul 
kasutatakse üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitisi.

Käitised kipsi kuivatamiseks või 
kaltsineerimiseks või kipsplaatide ja 
muude kipstoodete tootmiseks ja kõik 
asendusehitustooted, mille puhul 
kasutatakse üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega põletuskäitisi.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida konkurentsimoonutusi selliste ehitusmaterjalide puhul, mida saab kasutada 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud kipstoodete asemel.

Muudatusettepanek 804
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – esimene veerg 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik (uus) – kuues rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Orgaaniliste põhikemikaalide tootmine 
krakkimise, reformingu, täieliku või 

Etüleeni ja propüleeni tootmine 
krakkimise või reformingu abil, 
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osalise oksüdeerimise või sarnaste 
protsesside abil, tootmisvõimsusega üle 
100 tonni päevas

tootmisvõimsusega üle 100 tonni päevas

Or. de

Selgitus

Määratlused tuleks sõnastada võimalikult selgelt, et vältida liikmesriikides erinevaid 
tõlgendusi.

Muudatusettepanek 805
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 – esimene veerg 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik (uus) – seitsmes rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu või osalise oksüdeerimise teel, 
tootmisvõimsusega üle 25 tonni päevas

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
reformingu teel, tootmisvõimsusega üle 25 
tonni päevas

Or. de

Selgitus

Määratlused tuleks sõnastada võimalikult selgelt, et vältida liikmesriikides erinevaid 
tõlgendusi.

Muudatusettepanek 806
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4  
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik (uus) – seitsmes rida – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine Vesiniku (H2) ja sünteesgaasi tootmine 
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reformingu või osalise oksüdeerimise teel, 
tootmisvõimsusega üle 25 tonni päevas

reformingu või metaani osalise 
oksüdeerimise teel, tootmisvõimsusega üle 
25 tonni päevas

Or. en

Selgitus

Tehnilise täpsustamise huvides.

Muudatusettepanek 807
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – esimene liik (uus) – kaheksas a rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metaan (CH4), mida leidub aktiivsetes 
kivisöekaevandustes, ning mis on kas 
adsorbeerunud kivisöe sisestruktuuri, 
esineb vaba gaasina kivisöe poorides või 
vaba gaasina söe vahekihtidega 
piirenevas kivimikihis, ning mis vabaneb 
esmalt söe kaevandamisel.

Or. en

Selgitus

Selle sektori heitkogused ulatuvad 7,9%-ni EL-25 metaani heitkogusest, mis on võrdväärne 
0,7%-ga EL-25 kasvuhoonegaaside heitkogusest.

Muudatusettepanek 808
Caroline Lucas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik (uus) – esimene veerg
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasvuhoonegaaside kogumine, transport ja 
geoloogiline säilitamine

Kasvuhoonegaaside kogumine, transport ja 
geoloogiline säilitamine

Käitised, milles kogutakse 
kasvuhoonegaase, et neid transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi 
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas

Käitised, milles kogutakse 
kasvuhoonegaase, et neid transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi 
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas, välja arvatud süsivesinike 
täiustatud tootmine

Torujuhtmed kasvuhoonegaaside 
transportimiseks, et neid geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas

Torujuhtmed kasvuhoonegaaside 
transportimiseks, et neid geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas, välja arvatud 
süsivesinike täiustatud tootmine

Säilitamiskohad kasvuhoonegaaside 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ

Säilitamiskohad kasvuhoonegaaside 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ, välja arvatud 
süsivesinike täiustatud tootmine

Or. en

Muudatusettepanek 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik (uus)

Komisjoni ettepanek

Kasvuhoonegaaside kogumine, transport 
ja geoloogiline säilitamine
Käitised, milles kogutakse 
kasvuhoonegaase, et neid transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi 
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid

Torujuhtmed kasvuhoonegaaside
transportimiseks, et neid geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid
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Säilitamiskohad kasvuhoonegaaside
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid

Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi kogumine, transport ja 
geoloogiline säilitamine.

Käitised, milles kogutakse 
süsinikdioksiidi, et seda transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi 
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas

Süsinikdioksiid

Torujuhtmed süsinikdioksiidi 
transportimiseks, et seda geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas

Süsinikdioksiid

Säilitamiskohad süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ

Süsinikdioksiid

Or. en

Selgitus

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Muudatusettepanek 810
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – teine liik (uus)

Komisjoni ettepanek

Kasvuhoonegaaside kogumine, transport 
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ja geoloogiline säilitamine
Käitised, milles kogutakse 
kasvuhoonegaase, et neid transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid

Torujuhtmed kasvuhoonegaaside
transportimiseks, et neid geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid

Säilitamiskohad kasvuhoonegaaside 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ

Kõik II lisas loetletud kasvuhoonegaasid

Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi kogumine, transport ja 
geoloogiline säilitamine

Käitised, milles kogutakse 
süsinikdioksiidi, et seda transportida ja 
geoloogiliselt säilitada direktiivi 
xxxx/xx/EÜ kohaselt lubatud 
säilitamiskohas

Süsinikdioksiid

Torujuhtmed süsinikdioksiidi 
transportimiseks, et seda geoloogiliselt 
säilitada direktiivi xxxx/xx/EÜ kohaselt 
lubatud säilitamiskohas

Süsinikdioksiid

Säilitamiskohad süsinikdioksiidi 
geoloogiliseks säilitamiseks vastavalt 
direktiivile xxxx/xx/EÜ

Süsinikdioksiid

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rajatistest pärit heitmeks on tavaliselt süsinikdioksiid. 
Järelevalvet ei tohiks laiendada, kui selleks puudub vajadus.
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Muudatusettepanek 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 a (uus) 
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – neljas liik („Muud tegevusalad”) – esimene veerg

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) „Muud tegevusalad” asendatakse 
järgmisega:
Tööstusettevõtted:

(a) paberimassi tootmiseks puidust 
või muust kiulisest materjalist, kaasa 
arvatud üle 20 MW 
nimisoojusvõimsusega 
põletusseadmed; 
(b) paberi ja papi tootmiseks, mille 
tootmisvõimsus on üle 20 tonni 
ööpäevas, kui kasutatakse üle 20 
MW nimisoojusvõimsusega 
põletusseadmeid.”

Or. en

Selgitus

Kõigi I lisas osutatud sektorite käitiste ühetaoline kohtlemine. Komisjon on teinud muudatusi 
üksnes uutes lisandunud kategooriates, ent I lisas juba olemasolevate sektorite puhul on see 
jäetud tegemata. See seondub palju paremini elektritootja määratlusega ja ühtlustab selgelt 
liikmesriikide olemasolevaid lähenemisviise.

Muudatusettepanek 812
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 4 a (uus) – esimene veerg
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel – uus liik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lisatakse uus tegevusalade liik:



AM\735438ET.doc 21/34 PE409.701v01-00

ET

„Elektrimahukad tootmisprotsessid
Kloori, naatriumhüdroksiidi, 
kaaliumhüdroksiidi ja alkoholaatide 
tootmine elektrolüüsi teel
Vedelate hapete tootmine elektrolüüsi teel 
Soolhappe tootmine elektrolüüsi teel
Gaaside tootmine õhust eraldamise teel
Karbiidiühendite tootmine elektriahjus
Vesinikperoksiidi tootmine 
Polükristallilise silikooni tootmine
Polügranulaarse süsiniku ja grafiidi 
tootmine”

Or. de

Muudatusettepanek 813
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

„I A LISA
Energiamahukate sektorite loetelu, mida 

ohustab süsinikdioksiidi leke
Lubi
Tsement
Raud ja teras
Keraamika
Kemikaalid
Savi
Klaas
Paberimass ja paber”*
* Kõik sektorid, mida parlament ja 
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nõukogu täpsustavad enne käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgesõnaliselt kinnitada, et energiamahukas tööstuses on palju sektoreid, mille puhul 
esineb süsinikdioksiidi lekke oht. Teisalt tuleb samuti teha selgeks, milliste sektorite puhul 
pole süsinikdioksiidi lekke ohtu ning kus saaks kulusid ümber jaotada. See kehtib näiteks 
rafineerimissektori puhul.

Muudatusettepanek 814
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse Ia lisa:

„I A LISA
Energiamahukate sektorite loetelu, mida 

ohustab süsinikdioksiidi leke
Tsement
Keraamika
Kemikaalid
Savi
Klaas
Raud ja teras
Lubi
Paberimass ja paber”*
* Kõik sektorid, mida parlament ja 
nõukogu täpsustavad enne käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist.

Or. en
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Selgitus

Vastavalt artiklile 3 v (uus) kehtestatud lisa märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite loetlemiseks.

Muudatusettepanek 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:
„I A LISA

Energiamahukate sektorite loetelu, mida 
ohustab süsinikdioksiidi leke:
Raua- ja terasetööstus
Valukojad
Tsemenditootmine
Paberitööstus
Kunstväetiste tootmine
Raske- ja naftakeemiasaadused
…*“
* Sektorid, mida parlament ja nõukogu 
täpsustavad enne käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. pl

Selgitus

Vastavalt uuele artiklile 3w kehtestatud lisas tuleks loetleda sektorid, millel on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht.
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Muudatusettepanek 816
Irena Belohorská

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

„I A LISA
Energiamahukate sektorite loetelu, mida 

ohustab süsinikdioksiidi leke
Tsement
Keraamika
Kemikaalid
Savi
Klaas
Raud ja teras
Lubi
Paberimass ja paber”*
* Kõik sektorid, mida parlament ja 
nõukogu täpsustavad enne käesoleva 
direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artiklile 3 w (uus) kehtestatud lisa märkimisväärse süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite loetlemiseks.
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Muudatusettepanek 817
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

„I a lisa
Rahvusvahelisele kokkuleppele esitatavad 

miinimumnõuded
Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
olulises süsinikdioksiidi lekke ohus 
olevaid energiamahukaid tööstusharusid, 
või selliseid tööstusharusid käsitlev 
sektorisisene rahvusvaheline kokkulepe 
peab vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele, et tagada sellistele 
tööstusharudele tootmisüksuste tasemel 
võrdsed mängureeglid:
(i) nende riikide osalemine, kes esindavad 
kriitilist massi, milleks on vähemalt 85 % 
toodangust;
(ii) samaväärsed süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise eesmärgid;
(iii) samalaadsed heidete vähendamise 
süsteemid, millel on samaväärne mõju 
ning mida kohaldavad kõik osalisriigid 
või riigid, kellel ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud 
sektorites ei ole süsinikdioksiidi heite 
puhul samaväärsed eesmärgid;
(iv) konkureerivate materjalide suhtes 
tuleb rakendada samaväärseid piiranguid, 
võttes arvesse elutsükleid;
(v) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem;”

Or. en
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Selgitus

See lisa peaks keskenduma selliste meetmete kehtestamisele, mis on suunatud süsinikdioksiidi
lekke probleemide lahendamisele, mis võivad teatud sektorites esineda isegi rahvusvahelise 
kokkuleppe olemasolul, mis täidab I b lisas (uus) sätestatud tingimusi.

Muudatusettepanek 818
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

“I a lisa
Rahvusvahelise kokkuleppe eeltingimused

Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
energiamahukaid tööstusharusid, või 
selliseid tööstusharusid käsitlev 
sektorisisene rahvusvaheline kokkulepe 
peab vastama vähemalt järgmistele
kriteeriumidele, et tagada sellistele 
tööstusharudele tootmisüksuste tasemel 
võrdsed mängureeglid:
a) nende riikide osalemine, kes esindavad 
toodangu kriitilist massi;
b) hiljemalt 2020. aastaks kõikidele 
osalevatele riikidele samaväärse mõjuga 
samaväärsed süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärgid; ning
c) tõhus rahvusvaheline heitkoguste 
jälgimis- ja kontrollimissüsteem;
Lisaks:
a) riikides, kellel ei ole süsinikdioksiidi 
heite puhul samaväärsed eesmärgid, 
tuleks hiljemalt 2020. aastaks Euroopa 
Liidu saastekvootidega kauplemise 
süsteemiga kaetud sektorites võtta 
samaväärse mõjuga meetmeid; ning
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b) Euroopa Liit peaks võtma meetmeid 
rahvusvahelise kokkuleppega mitte kaetud 
riikidest toodete importijate hõlmamiseks; 
ning
c) energiamahukate tööstuste toodetud 
materjalidega konkureerivate materjalide 
suhtes tuleb rakendada samaväärseid 
piiranguid, võttes arvesse elutsükleid;”

Or. fr

Selgitus

Pidades silmas rahvusvahelise kokkuleppe ja selle rakendamise olulist mõju, on tähtis 
õigusliku ja majandusliku kindluse tagamiseks töötada välja eeltingimused selle 
rahvusvahelise kokkuleppe jaoks, mis tagavad võrdsed konkurentsitingimused kõikides ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorites.

Muudatusettepanek 819
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

„I a lisa
Rahvusvahelise kokkuleppe 

miinimumnõuded süsinikdioksiidi lekke 
piiramiseks

(a) Rahvusvaheline kokkulepe, mis 
hõlmab olulises süsinikdioksiidi lekke 
ohus olevaid energiamahukaid 
tööstusharusid, või selliseid 
tööstusharusid käsitlev sektorisisene 
rahvusvaheline kokkulepe peab vastama 
vähemalt järgmistele kriteeriumidele, et 
tagada sellistele tööstusharudele 
tootmisüksuste tasemel võrdsed 
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mängureeglid:
(i) nende riikide osalemine, kes esindavad 
toodangu kriitilist massi; ning
(ii) hiljemalt 2020. aastaks kõikidele 
osalevatele riikidele samaväärse mõjuga 
samaväärsed süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärgid; ning
(iii) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem; 
(b) Lisaks: 
(i) riikides, kellel ei ole süsinikdioksiidi 
heite puhul samaväärsed eesmärgid, tuleks 
hiljemalt 2020. aastaks Euroopa Liidu 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
kaetud sektorites võtta samaväärse mõjuga 
meetmeid;
(ii) Euroopa Liit peaks võtma meetmeid 
rahvusvahelise kokkuleppega mitte kaetud 
riikidest toodete importijate hõlmamiseks;

Or. en

Selgitus

Pidades silmas rahvusvahelise kokkuleppe ja selle rakendamise olulist mõju, on tähtis tagada 
õiguslik ja majanduslik kindlus, et töötada välja vajalikud nõuded, mis sellises 
rahvusvahelises kokkuleppes esitatuna tagavad võrdsed konkurentsitingimused kõikides 
ühenduse heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorites.

Muudatusettepanek 820
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I A LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse I a lisa:

„I a LISA
Rahvusvahelise kokkuleppe 

miinimumnõuded süsinikdioksiidi lekke 
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piiramiseks
(a) Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
olulises süsinikdioksiidi lekke ohus olevaid 
energiamahukaid tööstusharusid, või 
selliseid tööstusharusid käsitlev sektorisisene 
rahvusvaheline kokkulepe peab vastama 
vähemalt järgmistele kriteeriumidele, et 
tagada sellistele tööstusharudele 
tootmisüksuste tasemel võrdsed 
mängureeglid:
(i) nende riikide osalemine, kes esindavad 
toodangu kriitilist massi; ning
(ii) hiljemalt 2020. aastaks kõikidele 
osalevatele riikidele samaväärse mõjuga 
samaväärsed süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise eesmärgid; ning
(iii) tõhus rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem; 
(b) Lisaks: 
(i) riikides, kellel ei ole süsinikdioksiidi heite 
puhul samaväärsed eesmärgid, tuleks 
hiljemalt 2020. aastaks Euroopa Liidu 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
kaetud sektorites võtta samaväärse mõjuga 
meetmeid;
(ii) Euroopa Liit peaks võtma meetmeid 
rahvusvahelise kokkuleppega mitte kaetud 
riikidest toodete importijate hõlmamiseks;

Or. en

Selgitus

Pidades silmas rahvusvahelise kokkuleppe ja selle rakendamise olulist mõju, on tähtis tagada 
õiguslik ja majanduslik kindlus, et töötada välja vajalikud nõuded, mis sellises 
rahvusvahelises kokkuleppes esitatuna tagavad võrdsed konkurentsitingimused kõikides 
ühenduse heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorites.
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Muudatusettepanek 821
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II Lisa
Direktiiv 2003/87/EÜ
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse IIa lisa: välja jäetud

II A LISA
Protsendimäärad, mille võrra 
suurendatakse liikmesriikide poolt 
vastavalt artikli 10 lõike 2 punktile a 
oksjonil müüdavaid saastekvoote 
ühenduse solidaarsuse ja majanduskasvu 
eesmärgil, et vähendada heitkoguseid ja 
kohaneda kliimamuutuste mõjudega

Liikmesriigi osa

Belgia 10%

Bulgaaria 53%

Tšehhi Vabariik 31%

Eesti 42%

Kreeka 17%

Hispaania 13%

Itaalia 2%

Küpros 20%

Läti 56%

Leedu 46%

Luksemburg 10%

Ungari 28%

Malta 23%
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Poola 39%

Portugal 16%

Rumeenia 53%

Sloveenia 20%

Slovakkia 41%

Rootsi 10%

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 822
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II Lisa
Direktiiv 2003/87/EÜ
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse IIa lisa:

välja jäetud

II A LISA
Protsendimäärad, mille võrra 
suurendatakse liikmesriikide poolt 
vastavalt artikli 10 lõike 2 punktile a 
oksjonil müüdavaid saastekvoote 
ühenduse solidaarsuse ja majanduskasvu 
eesmärgil, et vähendada heitkoguseid ja 
kohaneda kliimamuutuste mõjudega

Belgia                      10%
Bulgaaria                53%
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Tšehhi Vabariik      31%
Eesti                         42%
Kreeka                     17%
Hispaania                13%
Itaalia                        2%
Küpros                     20%
Läti                          56%
Leedu                       46%
Luksemburg            10%
Ungari                     28%
Malta                       23%
Poola                       39%
Portugal                16%
Rumeenia             53%
Sloveenia              20%
Slovakkia              41%
Rootsi                    10%

Or. en

(Seoses muudatusettepanekuga 9 artikli 10 kohta)

Selgitus

Ei ole õigustust ühtekuuluvuspoliitika küsimuste lisamiseks ELi HKSi.

Muudatusettepanek 823
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
II a lisa (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
II b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II B LISA
Direktiivile 2003/87/EÜ lisatakse II b lisa:

„II B LISA
Oksjonipõhimõtted

1. põhimõte
Mõistlik heitkoguste ja energiahindade 
kujundamine
2. põhimõte
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Koormuse jaotamine teatud 
ajavahemikule
3. põhimõte
Süsinikdioksiidi lekete neutraliseerimine
4. põhimõte
Koostootmise toetamine 
5. põhimõte
Kaitse „madala heitkoguste määra” 
deklareerimise eest  
6. põhimõte
Iga õigus peab olema seotud konkreetse 
kohustusega. Nii tuleb saastekvootide 
saamise õigus siduda kohustusliku 
energiatootmisega 
7. põhimõte
Võrdsed konkurentsivõimalused, mis 
tähendab oksjonil osalevate 
majandusüksuste hulga piiramist teatud 
riigis (siseriiklik oksjon) või vähemalt 
sarnase süsinikdioksiidi heitkogusega 
riikide rühmas tegutsevale käitajatega
8. põhimõte
Saastekvootide miinimumhinna (ent järk-
järgult tõusva hinna) kehtestamine 
oksjoni avamise pakkumishinnana 
(lähtehind), mis algab 2013. aastal 
20€/tCO2 ja tõuseb igal aastal 5€ võrra, 
jõudes 2020. aastal 55 €/tCO2.
9. põhimõte
Saastekvootide maksimumhinna (ent järk-
järgult tõusva hinna) kehtestamine järk-
järgult suureneva trahvina, mis algab 
2013. aastal 30€/tCO2 ja tõuseb igal 
aastal 10€ võrra, jõudes 2020. aastal 100 
€/tCO2.

Or. en

Selgitus

Praegused kogemused saastekvootidega kauplemisest näitavad, et hinnad muutuvad väga 
palju. Selline suur muutlikkus toob kaasa suurenenud investeermisriski ja on seega oluliseks 
takistuseks investeerimisotsuste tegemisel, mis võib osutuda väga kahjulikuks 
energiasektorile, kuna see vajab palju tehnoloogilisi uuendusi heitkoguste vähendamise 
eesmärkide saavutamiseks. Kiiresti on vaja mehhanismi, mis vähendaks HKSi 
hinnakõikumiste potentsiaalset ulatust, eriti oksjoni varases staadiumis.
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