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LÜHISELGITUS

Võitlus kliimamuutuse vastu ja liikumine vähem süsinikdioksiidi tootva ühiskonna poole on 
ülemaailmne prioriteet. Seda peegeldab ka asjaolu, et Euroopa Parlament on moodustanud 
kliimamuutuse ajutise komisjoni. 2007. aasta kevade ülemkogu lõppjäreldustele ja Euroopa 
Parlamendi varasematele resolutsioonidele tuginedes esitles komisjon 2008. aasta jaanuaris 
väga ambitsioonikat paketti, mille kohaselt peaks EL vähendama kasvuhoonegaaside heidet 
2020. aastaks 20 % võrra, ning kõikehõlmava rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral 
isegi 30 % võrra. Kõnealune kvantitatiivne hüpe Euroopa poliitikas annab teistele riikidele 
selge signaali selle kohta, et EL on tõsiselt pühendunud kliimamuutuse vastu võitlemisele.

2005. aastal käivitatud ELi heitkogustega kauplemise süsteem on maailma suurim nn 
piiramise ja kauplemise (cap-and-trade) süsteem, mis hõlmab kümneid tuhandeid ettevõtjaid. 
Kõnealune süsteem on ELi kliimamuutuse vastu võitlemise poliitika nurgakiviks. Ühtlasi on 
süsteem ka üks peamisi majanduslikke tõukejõude. Paljud ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi kaasatud ettevõtted käsitavad süsteemi kui üht võtmetegurit pikaajalise mõjuga 
otsuste langetamisel, ning süsteem avaldab tugevat või arvestatavat mõju ka uuenduslike 
tehnoloogiate väljatöötamise otsustele.1 Finantsinstitutsioonid käsitavad ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemi üha enam tõsise, toimiva ja olulise turuna.

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaks esimest etappi tõestasid, et elujõuline 
saastekvootide siseturg suudab süsinikule hinna määrata. Kuid esimeste etappide jooksul 
ilmnesid ka probleemid. Süsteemi sõltuvus riiklikest saastekvootide eraldamise kavadest viis 
CO2 hinna järsu languseni seoses liikmesriikide poolse liigse saastekvootide eraldamisega, 
paljude energiatootjate õigustamatult suurte kasumiteni ning riiklike saastekvootide 
eraldamise erinevustest ja turul osalevate ettevõtjate ebakindlusest tingitud ebaausa 
konkurentsini ELis. Neid probleeme käsitleti põhjalikult ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi kõikehõlmava läbivaatamise jooksul, mis teostati Kyoto-järgse kokkuleppe 
sõlmimise rahvusvaheliste läbirääkimiste kontekstis. 2008. aasta jaanuaris avaldas komisjon 
ettepaneku võtta vastu muudetud ELi heitkogustega kauplemise süsteem.

Raportöör toetab ettepanekut ELi heitkogustega kauplemise süsteemi muuta. Kui esiteks 
kehtestada kogu ELi ulatuses ühtne saastekvootide piirmäär (sealhulgas uute ühenduse 
süsteemis osalejate reservi loomine), ühtlustada saastekvootide eraldamismeetodit 
(põhiprintsiibiks oksjonid – ning muudes kui energiasektoris tasuta kvootide andmise 
järkjärguline lõpetamine) ja määratleda põhimõisted (näiteks põletuskäitise määratlus), siis 
oleks ettepaneku tulemuseks suurem ühtlustatus ja kõigile võrdsemad tingimused. Teiseks 
suurendab saastekvootide eraldamine pikemaks ajavahemikuks ja piirmäära taseme pidev, 
prognoositav vähendamine süsteemi prognoositavust. Kolmandaks luuakse süsteemi 
kohaldamisala uutele tööstussektoritele (nt alumiiniumi- ja lämmastikutootjad) ja uutele 
gaasidele (dilämmastikoksiid ja perfluorosüsivesinikud) laiendamisega rohkem võimalusi 
heite kulutõhusaks vähendamiseks. Lõpetuseks vähendab süsteemi muutmise ettepanek 
halduskoormat (eriti VKEde puhul), sest võimaldab väiksematel rajatistel süsteemist välja 
                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights (ELi heitkogustega kauplemise süsteemi
ülevaade), McKinsey, 2005
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jääda.

Kuid selleks, et ettepanekut veelgi parandada ja süsteemi veel paremini toimivamaks ja 
tõhusamaks muuta, tuleks mitmeid elemente muuta. Enamiku muudatuste eesmärk on 
vähendada ebakindlust ja suurendada süsteemi prognoositavust. See on äärmiselt oluline just 
keskkonna seisukohast, sest ebakindlus mõjub kahjulikult edaspidiste investeeringute 
kavandamisele, mis võiksid heidet vähendada – näiteks energiatõhususe või vana 
tootmisvõimsuse uuendamise abil. 

Kõige tõhusamate ettevõtjate toetamine 
Energiatõhusus on vähem süsinikdioksiidi tekitava ühiskonna saavutamise nurgakiviks. 
Seetõttu on tähtis, et saastekvootide tasuta eraldamisel ei eraldataks neid ajaloolistel alustel 
(toetades tegelikult turu valitsejaid), vaid parimate saadaolevate tootmistavade / parima 
saadaoleva tehnoloogia alusel. Kui eraldada saastekvoote tõhususe mõõdupuu alusel, siis 
toetatakse süsteemiga energiatõhusaid, keskkonnasäästlikku tootmisprotsessi investeerinud 
ettevõtteid. Tööstuse jaoks on kriitilise tähtsusega teha koostööd ja kehtestada võimalikult 
kiiresti võrdlusalused, sest kui ühtlustamata võrdlusalused puuduvad, ei saa tasuta 
saastekvoote eraldada. Energiatõhusus on kõige kulutõhusam ja kohe kättesaadav heite 
vähendamise vahend, mis samal ajal suurendab energia varustuskindlust ja 
konkurentsivõimet. Olemas on juba terve rida energiatõhususe tehnoloogiaid ja neid saab 
juurutada lühikese ajaga. Tulevikus võiks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi siduda 
ühtlustatud valge sertifikaadi süsteemiga, mis propageerib energiakokkuhoidu ja 
energiatõhusust. Oluline on, et komisjon neid võimalusi asjakohaselt arvesse võtaks. 

Oksjonitulud
Hinnangute järgi peaksid saastekvootide oksjonimüügist pärinevad tulud ulatuma vähemalt 33 
miljardi euroni aastas (arvestades ainult energeetikasektori ja suhteliselt tagasihoidliku CO2
hinnaga)1. Ettepaneku kohaselt läheksid need tulud liikmesriikide eelarvetesse, koos moraalse 
kohustusega eraldada osa tuludest laiemas mõttes kliimamuutuse vastu võitlemiseks. Kuid see 
ei ole siiski piisavalt tugev kohustus ja võib viia tulude riigi eelarvesse „kadumiseni”. Seega 
oleks kaotatud võimalus kasutada kõnealust raha heite vähendamiseks ja arenevate riikide 
eelistatavalt ELi tasemel toetamiseks.

Siseteave ja turuga manipuleerimine
Nädala jooksul müüakse keskmiselt rohkem kui 10 miljonit saastekvooti, mille turuväärtus on 
mitu miljardit eurot. Kuid kõnealuste saastekvootide õiguslik staatus on ebaselge. Mõned 
riigid käsitavad neid finantsinstrumendina, millega kauplemise üle teostab järelevalvet 
finantsinspektsioon, teised riigid aga käsitavad saastekvoote tavalise kaubana ning üksnes 
nende tuletisi finantsinstrumendina.2 Turuga manipuleerimise ja siseteabe alusel kauplemise 
vältimiseks on oluline kaaluda, kuidas kohaldada saastekvootide suhtes finantsturgude 
eeskirju. Ühesuguste eeskirjade kohaldamisel põhineks hinna kujunemine turul rohkem turuga 
seotud teabel ja vähem konkurentsivastastel spekulatsioonidel, näiteks riskifondide või 
                                               
1 „Kas ELil on piisavalt ressursse oma energia- ja kliimamuutusealaste eesmärkide saavutamiseks?” 
Eelarveasjade poliitikaosakond, Euroopa Parlament, 2008.
2 Heitkogustega kauplemist käsitleva direktiivi rakendamine ELi liikmesriikide poolt, Euroopa 
Keskkonnaagentuur, 2008.
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riiklike investeerimisfondide poolt. Lisaks peaks turutundliku teabe avaldamine komisjoni ja 
liikmesriikide poolt olema rangelt ja selgelt reguleeritud, sest turutundliku teabe avaldamisel 
on potentsiaalselt tohutud finantsalased tagajärjed. Samad eeskirjad peaksid kehtima 
aktsiaturgu puudutava tundliku teabe suhtes.

Süsinikdioksiidi leke
Seni kuni pole veel kehtestatud ülemaailmset raamistikku, võib liiga koormav heite 
vähendamise kord viia selleni, et ettevõtted viivad oma tootmise EList välja. Sellel poleks 
mitte üksnes majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, vaid see kahjustaks ka keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamist, sest kõnealuste ettevõtete suhtes ei kohaldata enam samasugust heite 
kontrolli. Komisjon tunnistab kõnealuse probleemi olemasolu, kuid lükkab selle lahendamise 
edasi: 2010. aastaks määratakse kindlaks ettevõtted, mida süsinikdioksiidi leke puudutab ja 
2011. aastaks esitab komisjon võimalikud meetmed selle ärahoidmiseks (saastekvootide 100 
% tasuta eraldamine ja/või impordi hüvitamine ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
raames). Lisaks vaadatakse asjaomaste tööstussektorite loetelu läbi iga kolme aasta tagant. 
Raportöör eelistab kindlalt ülemaailmset kokkulepet, mis hõlmaks kõiki asjaomaseid 
ettevõtteid ja sektoreid. Juhul, kui kõnealust eesmärki ei saavutata, oleksid järgmiseks 
parimaks lahenduseks ülemaailmsed sektoripõhised kokkulepped (koos objektiivsete ja 
kontrollitavate heite vähendamise eesmärkidega). Juhuks, kui kumbki võimalus tegelikkuseks 
ei saa, peab ELil olema olemas asendusmehhanism, mis annab kõnealustes sektorites 
pikaajaliste investeeringute ja varade uuendamise jaoks vajaliku kindluse ja prognoositavuse. 
Arvestades, et süsteem hakkab toimima 2013. aastal, on ettevõtetel ja investoritel vaja 
varasemat ja pikaajalisemat kindlust selle kohta, kui palju saastekvoote iga sektor saab. 
Teisalt, kui EL määrab juba praegu kindlaks, missuguseid sektoreid tasuta saastekvootidega 
kaitstakse, takistaks see liigselt rahvusvahelisi läbirääkimisi. Parim viis tagada ettevõtjatele 
suurem kindlus ilma rahvusvahelisi läbirääkimisi takistamata oleks komisjonipoolse ajastuse 
kiirendamine ja läbivaatamise ajavahemiku pikendamine, tagades samal ajal, et teateid ei 
avaldata enne rahvusvaheliste läbirääkimiste eeldatavat lõppu 2009. aasta detsembris. 

VKEd ja halduskoormus
VKEdel oleks kasulik võtta juhtroll ja investeerida vähese süsinikuheitega tehnoloogiatesse. 
Kuid reguleeriv raamistik peab VKEde eriomast olukorda arvesse võtma. Ettepanek lubab 
süsteemist välja jätta väikesed põletuskäitised (alla 25 MW), juhul kui on kehtestatud 
samaväärsed meetmed. Kõnealune piirmäär on üsna madal. Üks kolmandik kõigist 
süsteemiga hõlmatud põletuskäitistest on suhteliselt väikesed (alla 50 MW), kuid koos 
annavad nad ainult 2 % kogu deklareeritud heitkogustest.1 Seetõttu näib olevat kulutõhus 
väikeste käitiste piirmäära tõsta (näiteks saastuse kompleksset vältimist ja kontrolli käsitleva 
direktiivi piirmäärani), et nad saaksid süsteemist välja jääda. 

Edaspidine ühtlustamine
ELis suurema õiguskindluse ja võrdsemate tingimuste loomiseks tuleb ette näha edaspidine 
ühtlustamine. See puudutab nii määratlusi (näiteks sulgemiseks), kui ka tasusid/makse ja 
trahve/karistusi. Näiteks maksimumtrahvid samasuguse rikkumise eest erinevad 
liikmesriikide vahel märkimisväärselt: 600 eurost 15 miljoni euroni.

                                               
1 Samas, lk 7.
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Rahvusvahelised aspektid
ELi heitkogustega kauplemise süsteem peaks olema esimeseks sammuks ülemaailmse 
heitkogustega kauplemise süsteemi poole. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga saaks siduda ka teisi heitkogustega kauplemise süsteeme ja 
soodustada kõiki ühenduse vahendeid kasutades kolmandate, ELi naaberriikide liitumist ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga. Arenevate riikide puhul peaks EL kasutama ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi pakutavaid võimalusi abistada kõnealuseid riike 
süsinikuvabaks saamisel vajalike investeeringute ja teadmiste edasiandmisega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon kutsub vastutavat keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni üles lisama oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) 31. jaanuari 2008. aasta 
resolutsioonis Bali kliimamuutuse 
konverentsi tulemuste kohta tuletas 
Euroopa Parlament meelde oma 
seisukohta, et tööstusriigid peavad 
vähendama kasvuhoonegaaside heidet 
vähemalt 30 % võrra aastaks 2020 ning 
60–80 % võrra aastaks 2050 (1990. 
aastaga võrreldes). ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 2009. aastal 
Kopenhaagenis toimuva 15. konverentsi
positiivseid tulemusi oodates peaks 
Euroopa Liit alustama rangemate heite 
vähendamise alaste eesmärkide 
ettevalmistamist aastaks 2020 ja sealt 
edasi, ning peaks püüdma tagada, et 
pärast 2013. aastat võimaldaks ühenduse 
süsteem ELi poolse panusena uude 
rahvusvahelisse kokkuleppesse vajadusel 
rangemate heite piirmäärade 
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kehtestamist.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada Euroopa Parlamendi suuri ambitsioone kliimamuutuse vastu võitlemisel. 
Kõige parem viis on seda teha rahvusvahelise kokkuleppe kaudu, mis tuleks saavutada 
Kopenhaagenis 2009. aasta lõpus. Käesolevat ettepanekut tuleks käsitada ELi poolt 
kõnealuses kontekstis võetud kohustuse tõendusena, kuid ka märguandena, et EL valmistub 
ette uue kokkuleppega kehtestatavateks rangemateks eesmärkideks. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 10 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse. Nimetatud 
piirmäär pakub haldusliku lihtsuse huvides 
suurimat säästu halduskulude 
vähendamisel iga süsteemist välja arvatud 
tonni kohta. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

(10) Kui väikeste käitiste suhtes, mille 
heitkogused ei ületa 25 000 tonni 
süsinikdioksiidi piirmäära aastas, 
kohaldatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks samaväärseid 
meetmeid, eelkõige maksustamist, tuleks 
ette näha kord, mille abil liikmesriigid 
saaksid kõnealused käitised 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
välja arvata seniks, kuni kõnealuseid 
meetmeid kohaldatakse, kuid kõnealustel 
käitistel tuleks lubada vabatahtlikult 
ühenduse saastekvootidega kauplemise 
süsteemi jääda. Nimetatud piirmäär pakub 
haldusliku lihtsuse huvides suurimat säästu 
halduskulude vähendamisel iga süsteemist 
välja arvatud tonni kohta. Käesoleva 
direktiivi läbivaatamisel tuleks kaaluda 
võimalust piirmäära muuta, võttes arvesse 
väikeste käitiste osa heite koguhulgas, 
halduskoormust ja samaväärsete 
meetmete kehtestamisega saavutatud 
kogemust. Viieaastaste 
eraldamisperioodide kaotamisest tulenevalt 
ja selleks, et suurendada kindlust ja 
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prognoositavust, tuleks ette näha 
kasvuhoonegaaside saastelubade 
läbivaatamise sagedust käsitlevad sätted.

Or. en

Selgitus

Oluline on jätkuvalt otsida võimalusi VKEde halduskoormuse vähendamiseks, vältida 
tarbetuid halduskulusid ja bürokraatiat ning suurendada süsteemi tulemuslikkust. Käesoleval 
ajal on üks kolmandik kõigist süsteemi kuuluvatest käitistest väikesed käitised, mis kokku 
annavad ainult 2 % kogu deklareeritud heitest. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused.

(13) Euroopa majanduse täiendav 
jõupingutus eeldab muu hulgas, et 
ühenduse läbivaadatud süsteem toimib 
majanduslikult võimalikult tõhusalt ja 
põhineb ühenduses täielikult ühtlustatud 
tingimustel kvootide eraldamiseks. 
Seepärast peaks oksjonid olema kvootide 
eraldamise peamiseks meetodiks, kuna 
kõnealune meetod on lihtsaim ning seda 
peetakse üldiselt majanduslikult kõige 
tõhusamaks. Samuti peaks see kaotama 
juhusliku kasumi võimaluse ning looma 
uutele osalejatele ja keskmisest kiirema 
majanduskasvuga riikidele olemasolevate 
käitistega võrdsed võimalused. Komisjon 
peaks kõnealuse kahe eesmärgi 
saavutamise tagamiseks oksjoni ja 
süsinikuturu edasise toimimise üle 
järelevalvet teostama. Et tagada ühtne ja 
järjekindel oksjonile lähenemise viis kogu 
Euroopa Liidus, peaks oksjonit haldama 
komisjon või komisjoni määratud pädev
asutus. See tagaks ka oksjonitulude 
ühendamise ning nende tõhusama ja 
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tulemuslikuma kasutamise.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada ebakindlust ettevõtete jaoks, liikuda suurema ühtlustamise poole ja 
saavutada maksimaalne tõhusus, tuleks oksjonit hallata tsentraliseeritult. Lisaks peaks 
komisjon teostama järelevalvet oksjoni mõju üle, tagamaks, et see toob eeldatud kasu. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; 
arendada välja taastuvenergiaallikaid, et 
saavutada ELi eesmärk jõuda 2020. 
aastaks taastuvenergia 20 % 
osatähtsuseni; saavutada ühenduse 
eesmärk suurendada energiatõhusust 
2020. aastaks 20 % võrra; koguda ja 
geoloogiliselt säilitada kasvuhoonegaase; 
toetada ülemaailmset energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi; rahastada meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks 
arengumaades ning lahendada 
sotsiaalprobleeme, nagu võimaliku 
elektrihinna tõusu mõju madalama ja 
keskmise sissetulekuga leibkondadele. See 
protsendimäär on oluliselt madalam kui 
ametiasutuste eeldatav netotulu 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane saastekvootide oksjonite tulud 
ühenduse tasandil ühendada kahel 
eesmärgil: esiteks, et rahastada ELi 
siseseid projekte, mis vähendavad 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja aitavad 
ELil saavutada 2020. aastaks oma 
kasvuhoonegaaside heite ja 
taastuvenergia ning energiatõhususe 
alaseid eesmärke, vähendades samal ajal 
miinimumini mis tahes negatiivset mõju 
sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele ja 
energia varustuskindlusele, ning teiseks, 
et teha olulisi investeeringuid 
arenevatesse riikidesse, et nad saaksid 
kohaneda kliimamuutusega ja vähendada 
heidet, nt metsade hävitamise ärahoidmise 
fond, maksed ülemaailmsesse
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi
ning meetmed projektide haldamise ja 
lõpuleviimise jaoks vajalike haldusalaste 
infrastruktuuride väljatöötamiseks. 
Kõnealune rahastamine peaks lisanduma 
olemasolevate ühenduse programmide, 
nagu ühenduse teadusuuringute, 
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oksjonitest, arvestades võimalikku 
madalamat tulu ettevõtte tulumaksu 
laekumisest. Lisaks sellele tuleks 
saastekvootide oksjonitest saadavat tulu 
kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist. 

tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmes 
raamprogramm (2007–2013), raames 
kättesaadavale rahastamisele. 
Arenevatesse riikidesse tehtavad 
investeeringud peaksid eeskätt olema 
suunatud kohalike omavalitsuste tasandil 
säästliku arengu toetamiseks. Tagamaks, 
et kõnealune kliimamuutuste 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
arenevatele riikidele ette nähtud 
lisarahastamine on tulemuslik, peavad 
komisjon ja liikmesriigid tagama, et 
nende arenguabiprogrammid on oma 
mõjult vähemalt süsinikdioksiidivabad.
Lisaks sellele tuleks saastekvootide 
oksjonitest saadavat tulu kasutada 
ühenduse süsteemi juhtimise halduskulude 
katteks. Tuleks ette näha sätted 
oksjonitulude kõnealustel eesmärkidel 
kasutamise jälgimiseks. Selline teatamine 
ei vabasta liikmesriike asutamislepingu 
artikli 88 lõikes 3 sätestatud kohustusest 
teatada teatavatest riiklikest meetmetest. 
Käesoleva direktiiviga ei piirata 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt 
rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste 
tulemuste kohaldamist.

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem ei ole üldine maks. On äärmiselt tähtis, et oksjonilt 
pärinevaid tulusid kasutatakse eranditult heite vähendamise meetmeteks, ühenduse süsteemi 
mis tahes negatiivse mõju leevendamiseks ja arenevate riikide toetamiseks. Kuna tegemist on 
ELi süsteemiga ja kliimamuutuse vastu võitlemine on ELi ühine eesmärk, siis on loogiline, et 
tulusid hallatakse ühenduse fondi tasandil. See on tõhusam ja tagab märkimisväärselt suured 
ühendatud ressursid.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse 
eest eraldatakse tasuta kvoote.

(16) Seepärast peaks oksjonid olema 
energiasektoris alates 2013. aastast 
reegliks, arvestades kõnealuse sektori 
võimalust süsinikdioksiidi suurenenud 
maksumus edasi suunata, ning süsiniku 
kogumise ja säilitamise eest ei tohiks anda 
tasuta kvoote, kuna kõnealuse stiimuli 
puhul ei nõuta säilitatavate heidete osas 
kvootide tagastamist. 
Konkurentsimoonutuste vältimiseks võib 
elektritootjatele eraldada tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse eest, juhul kui muude sektorite 
käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse 
eest eraldatakse tasuta kvoote. Et vältida 
nende ebasoodsasse olukorda seadmist 
võrreldes teiste, süsinikdioksiidi heite 
vähendamise vajadusega vähem 
arvestavate tootjatega, kes ühenduse 
süsteemi ei kuulu, peaksid kõige 
energiatõhusamad kaugkütterajatisi 
varustavad soojatootjad saama 
saastekvoote tasuta, tingimusel, et nende 
seadmed vastavad komisjoni poolt 
eelnevalt kehtestatud süsinikutõhususe 
kõrgetele standarditele. 

Or. en

Selgitus

Kõige süsinikutõhusamatel tehnoloogiatel põhinevad kaugkütterajatised on oluline heite 
vähendamise vahend. Kuid põhilist konkurentsi pakuvad soojatootmisturul individuaalsed 
fossiilkütusel katlad, mis ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ei kuulu. Et vältida valesid 
majanduslikke stiimuleid, mis võivad heidet suurendada, peaksid kõige tõhusamad 
kaugkütterajatised saama saastekvoote tasuta.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Süsiniku- ja elektrituru 
reeglipärase toimimise tagamiseks peaks 
saastekvootide oksjonil müümine 
ajavahemikuks 2013 ja edasi algama 
hiljemalt 2011. aastal ning põhinema 
varakult kindlaksmääratud selgetel ja 
objektiivsetel põhimõtetel. 

Or. en

Selgitus

Elektrituru tõhusa toimimise toetamiseks on oluline, et süsinikuturg toimiks õigeaegselt, 
tõhusalt ja piisavalt likviidselt. Kuna elektriturgu iseloomustavad forvardlepingud, siis peaks 
tegelik oksjonil müümine algama aegsasti enne ajavahemiku algust. Lisaks tuleb varakult 
avaldada oksjonipõhimõtted ja üksikasjalikud sätted, et ettevõtted saaksid oma 
pakkumisstrateegiaid optimeerida.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks ette näha 
üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 

(17) Tuleb seada selge eesmärk laiendada 
kõikide kvootide oksjonil müümist kõigile 
sektoritele. Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks siiski ette 
näha üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80 % kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aastasest 
kvootide üldkogusest. Pärast seda tuleks 
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2020. aastal enam tasuta kvoote ei eraldata. tasuta eraldatavaid kvoote igal aastal 
vähendada võrdsete koguste võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et saastekvootide tasuta eraldamine on ajutine abinõu ja et lõplikuks 
eesmärgiks on kõikide sektorite oksjonile kaasamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel 
(„võrdlusanalüüs“), et minimeerida 
konkurentsimoonutusi ühenduse turul.
Kõnealuste eeskirjade puhul tuleks 
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 

(18) Et rohkem stimuleerida tööstust 
keskkonnasäästlikesse tehnoloogiatesse ja 
tootmisprotsessidesse investeerima, peaks 
käitistele tasuta kvootide eraldamine 
toimuma ühenduse ühtlustatud eeskirjade 
ehk nn võrdlusanalüüsi alusel. 
Võrdluskriteeriumid tuleks kehtestada 
igas ühenduse heitkogustega kauplemise 
süsteemi kaasatud sektoris. Võrdlusalused
peaksid põhinema parimatel 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamatel turul saadaolevatel 
tehnoloogiatel ja peaksid arvesse võtma 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid, koostootmist ning
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist. 
Tagamaks, et kõigil ettevõtjatel on stiimul 
saavutada oma sektori parimad 
tulemused, tuleks individuaalsetele 
käitistele saastekvoote eraldada mitte üle 
asjakohase võrdlusalustega osutatud 
määra. Üldiselt ei tohiks saastekvootide 
tasuta eraldamise eeskirjad olla ajendiks, 
et heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
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tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. 

müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. Komisjon 
peab enne võrdlusaluste kehtestamist 
konsulteerima kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega. 

Or. en

Selgitus

Oluline on stimuleerida tööstust liikuma vähe süsinikuheidet tekitava majanduse poole. 
Seetõttu tuleks kvoodid, mida oksjonil ei müüda, eraldada mitte olemasolevaid ettevõtteid ja 
tehnoloogiaid toetavatel ajaloolistel alustel (nn grandfathering ehk seniste õiguste kaitse), 
vaid parima saadaoleva tehnoloogia alusel. Selline kvootide eraldamine toetab 
energiatõhusaid ettevõtteid, mis on investeerinud keskkonnasäästlikku tootmisprotsessi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Komisjon peab jätkama muude 
vahendite uurimist, mille abil 
propageerida ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorites ja muudes sektorites 
kõige vähem heidet tekitavaid ja 
energiatõhusamaid tootmistavasid. 
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Eelkõige peaks komisjon 2009. aasta 
septembriks uurima ELi valge sertifikaadi 
süsteemi väljatöötamise potentsiaali, mille 
eesmärgiks oleks toetada energiatõhusaid 
investeeringuid.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2006/32/EÜ (mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid) 
artikli 4 lõikes 5 on sätestatud, et pärast kolme aasta möödumist direktiivi kohaldamisest 
uurib komisjon, kas on vaja esitada ettepanek valgete sertifikaatide kohta. Kuid selle olulise 
uurimise järelduste esitamise kohta ei ole esitatud kindlat kuupäeva. Euroopa valge 
sertifikaadi projekti raames uuritakse praegu kogu ELi hõlmava valge sertifikaadi süsteemi 
potentsiaali ja selle võimalikke seoseid ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes ja juhul, kui ei lepita kokku 
siduvates sektoripõhistes eesmärkides 
koos jälgitavate ja kontrollitavate 
ülemaailmsete heite vähendamise 
eesmärkidega, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
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konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust. 

samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks peaks komisjon toetama
ülemaailmsete sektoripõhiste kokkulepete 
kavandamist ja sõlmimist ning kui 
kõnealused kokkulepped ei osutu 
võimalikus, eraldab ühendus kuni 100 % 
ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 
vajaduse korral võetaks meetmeid ning et 
vältida ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ja kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, võib meetmete 
puhul arvesse võtta elektritarbimist 
tootmise käigus, ilma et muudetaks 
kvootide üldkogust. 

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel on ülemaailmsed sektoripõhised kokkulepped 
konkreetse sektori ettevõtjate vahel – juhul, kui nad sisaldavad objektiivseid ja kontrollitavaid 
heite vähendamise eesmärke – paremaks alternatiiviks kui saastekvootide tasuta eraldamine 
ja süsinikdioksiidi leke ning töökohtade ja investeeringute kadumine. Seetõttu peaks komisjon 
vajadusel ja võimalusel toetama sektoripõhiste kokkulepete sõlmimist. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2010. aasta juuniks
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Samal ajal 
peaks komisjon tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks kehtestada 
tõhus süsinikdioksiidi tasakaalustamise 
süsteem, et pakkuda ühenduse 
tööstusharudele, kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, võrdseid 
võimalusi võrreldes kolmandate riikide 
tööstusharudega. Sellise süsteemi raames 
võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada. 
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
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silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega. 

Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheline kokkulepe on eelistatuim valik. Kuid ELil peaks olema ka tagavaraplaan, mis 
ikkagi annaks tööstussektoritele ja investoritele vajaliku kindluse ja prognoositavuse. Et mitte 
rahvusvaheliste läbirääkimiste protsessi kahjustada, tuleks potentsiaalselt asjaomaste 
tööstussektorite nimekiri enne Kopenhaageni konverentsi avaldamata jätta. Kuid juhul, kui 
Kopenhaagenis kokkulepet ei saavutata, tuleks asjaomaste sektorite ja kohaste meetmete osas 
kokku leppida nii kiiresti kui võimalik, sest see mõjutab ka oksjonil pakutavate saastekvootide 
hulka.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Et parandada läbipaistvust ja hoida 
ära turu kuritarvitamisi, sealhulgas 
kahjustavat spekuleerimist 
saastekvootidega ja nende 
tuletisinstrumentidega kauplemisel, peaks 
komisjon kaaluma saastekvootidega 
kauplemise ja kauplemist mõjutada võiva 
turuga seotud tundliku teabe avaldamise 
suhtes ühenduse finantsinstrumente 
käsitlevate eeskirjade kohaldamist.
Komisjon peaks jätkama süsinikuturu 
arengu jälgimist, tagamaks, et ühenduse 
süsteemi peamiseks eesmärgiks jääb 
endiselt kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine kulutõhusal ja 
majanduslikult tõhusal viisil.

Or. en
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Selgitus

Äärmiselt oluline on tagada saastekvootidega kauplemise suhtes finantsinstrumente 
käsitlevate eeskirjade kohaldamine, et suurendada ettevõtete usaldust ja läbipaistvust. 
Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine mitte üksnes ei moonuta turgu, vaid vähendab 
ka selle usaldusväärsust ja investorite usaldust, viib valede hinnasignaalideni ja likviidsuse 
puudumiseni turul. Lisaks viib saastekvootide finantsinstrumentidena määratlemine nendega 
kauplemise finantsinspektsiooni järelevalve alla ja nende suhtes kohaldatakse nt 
investeerimisfondidega seotud eeskirju.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) ELi naaberriikideks olevate 
kolmandate riikide ühinemist ühenduse 
süsteemiga tuleb soodustada juhul, kui 
nad järgivad käesolevat direktiivi. 
Komisjon peaks tegema kõnealuse 
eesmärgi edendamiseks kõik võimaliku, et 
rääkida läbi ja abistada rahaliselt ja 
tehniliselt kandidaatriike, potentsiaalseid 
kandidaatriike ja Euroopa 
naabruspoliitikaga hõlmatud riike. See 
hõlbustaks tehnoloogia ja teadmiste siiret 
kõnealustesse riikidesse, mis on oluline 
vahend kõigile majandusliku, 
keskkonnaalase ja sotsiaalse kasu 
toomiseks.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on ergutada ELi naabruses asuvaid kolmandaid riike ühinema ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga. See pole oluline mitte üksnes keskkonna- ja 
arengualasest seisukohast, vaid aitab lahendada ka ELi ettevõtete üle piiri liikumisega 
kaasnevat süsinikdioksiidi lekke probleemi. 
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) On oluline, et süsteemi saaks 
tulevikus laiendada ja hõlmata teised 
märkimisväärsed kasvuhoonegaaside 
tekitajad eriti transpordisektoris, näiteks 
laevandusettevõtted. Kõnealusel eesmärgil 
peaks komisjon võimalikult kiiresti 
esitama asjakohased 
muudatusettepanekud koos 
mõjuhinnanguga, et hõlmata 
laevandussektor ühenduse süsteemi 2013. 
aastaks ja sätestada maanteetranspordi 
hõlmamise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Oluline on jätkata transpordisektori, eriti laevanduse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
hõlmamisega. Seni puuduvad nõuetekohane mõjuhinnang ja usaldusväärsed andmed. Kuid 
järgmise läbivaatamise ajal peaks komisjon siiski süsteemi laiendama.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) Selleks et tagada siseturul kõigile 
võrdsed võimalused, peaks komisjon 
vajadusel esitama juhised või ettepanekud 
käesoleva direktiivi kohaldamise, näiteks 
kasutatud mõistete, tasude ja karistuste
edaspidiseks ühtlustamiseks.

Or. en
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Selgitus

Suurema õiguskindluse ja ELis kõigile võrdsete võimaluste loomiseks tuleks kavandada 
edaspidist ühtlustamist, näiteks mõistete määratluse (sulgemine) ja liikmesriikide kehtestatud 
tasude ja karistuste osas. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Teave käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta peab olema kergesti 
kättesaadav, eriti väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtetele (VKEdele). Et 
aidata ettevõtjatel ja eriti VKEdel 
käesoleva direktiivi nõudeid järgida, 
peaksid liikmesriigid looma riiklikud 
abiteenistused.

Or. en

Selgitus

Paljud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud ettevõtted on VKEd, millel 
puuduvad piisavad ressursid, ning see võib olla neile ebasoodsaks asjaoluks võrreldes 
suurettevõtetega, mis omandavad saastekvoote oksjonil ja kauplemise teel. Vähim, mida oleks 
võimalik teha, on pakkuda VKEdele kergesti kättesaadavat teavet direktiivi nõuete 
üksikasjade kohta. Parim võimalik praktiline lahendus teabe pakkumiseks varieerub 
liikmesriigiti, olenevalt konkreetsest kohapealsest institutsioonilisest raamistikust, nagu ka 
REACHi direktiivi puhul. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või 
toimimise muudatusest või 
tootmisvõimsuse märkimisväärsest 
suurendamisest tingitult uuendatud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu; ”

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke probleemi saaks osaliselt lahendada loa andmisega tootmisvõimsuse 
laiendamiseks Euroopas. Kui olemasoleva tootmisvõimsuse märkimisväärset suurendamist 
(millega tavaliselt kaasnevad investeeringud energiatõhususse) käsitatakse kui uut osalejat, 
saab käivitada uusi, tõhusamaid investeeringuid. Et tagada kõigile võrdsed võimalused, peaks 
komisjon esitama juhised selle kohta, mida täpselt tootmisvõimsuse märkimisväärse 
suurendamise all mõistetakse.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 2013. aastast müüb komisjon või 
komisjoni määratud pädev asutus oksjonil 
kõik kvoodid, mida ei eraldata tasuta 
kooskõlas artikliga 10a.

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada ettevõtete jaoks ebakindlust, liikuda suurema ühtlustamise poole ja 
saavutada maksimaalne tõhusus, tuleks oksjonit hallata tsentraliseeritult.
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Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Igas liikmesriigis oksjonil müüdavate 
kvootide kogus koosneb järgmistest 
osadest:

Or. en

Selgitus

Kuigi endiselt jääb alles osalejatele eri liikmesriikides kättesaadavaks tehtavate oksjonil 
osalemise õiguste varieeruv ulatus, tuleks oksjonit siiski hallata tsentraliseeritult. Käesolev 
muudatusettepanek täpsustab kõnealust asjaolu. 

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Lõikes 2 osutatud saastekvootide oksjoni 
käigus saadud tulu, sealhulgas kogu tulu 
lõike 2 punktis b osutatud oksjonitest, 
kasutatakse komisjoni või komisjoni 
määratud pädeva asutuse hallatava 
sihtotstarbelise ühenduse fondi kaudu 
järgmistel eesmärkidel:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oksjonitulusid tuleks kasutada ka vähese süsinikdioksiidiheitega tulevikusektorite 
arendamiseks ja toetamiseks. Olemasolevad tehnoloogiaplatvormid puhta tehnoloogia, 
energiatõhususe ja vähese süsinikdioksiidiheitega transpordi vallas võivad kõnealuses 
kontekstis tähtsat rolli omada.

Muudatusettepanek 22

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

„e a) heidete vähendamise projektide 
eduka väljatöötamise ja haldamise 
eesmärgil institutsioonilise suutlikkuse 
arendamine kõige vähem arenenud 
riikides;”

Or. en

Selgitus

Arengumaades süsinikdioksiidi heite vähendamise toetamise juures on esmatähtis tagada 
institutsiooniline ja halduslik suutlikkus projektide edukaks arendamiseks ja juhtimiseks, 
näiteks kinnistusraamatu olemasolu metsandusprojektide tarbeks.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g a) oluliste energia infrastruktuuride 
rahastamine, eriti ELi piiriäärsetes või 
liidu suurematest energiavõrkudest 
eraldatud liikmesriikides, mis võivad 
ühenduse süsteemi tõttu kanda suuremaid 
riske ja sõltuvad kolmandatest riikidest 
imporditud energiast.”

Or. en

Selgitus

Mõned ELi piiriäärsed ja eriti eraldatud võrkudega liikmesriigid on avaldanud kartust, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi kohaldamine võib viia suurema sõltuvuseni kolmandatest 
riikidest imporditud energiast, sest energiatootjad püüavad piiriülesesse asukohta ümber 
paikneda. Seetõttu oleks õige eraldada osa oksjonituludest oluliste energia infrastruktuuride 
jaoks, et kõnealuseid mõjusid leevendada.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võtab 31. detsembriks 2009
vastu oksjoni ajakava, sagedust, 
toimumisviisi, haldamist ja muid aspekte 
käsitleva määruse, tagamaks et oksjon 
toimub avatud, läbipaistval, 
prognoositaval, lihtsal ja 
mittediskrimineerival viisil. Määruses 
sätestatakse lõikes 1 osutatud pädev 
asutus, mis haldab oksjonit ühenduse 
tasandil. Oksjonid korraldatakse nii, et:

a) oksjonimenetlus on prognoositav 
ajakava, toimumise sageduse ning 
saadaolevate saastekvootide koguse
suhtes;
b) saastekvootide hinna määrab turg ja 
turul säilitatakse piisav likviidsus;
c) kõigil osalejatel on teabele ühesugune 
juurdepääs;
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d) käitajatel, eelkõige ühenduse süsteemiga 
hõlmatud väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel on täielik ja eelistatud
juurdepääs ning

e) teised osalejad ei kahjusta oksjoni 
toimimist muu hulgas salajaste 
kokkulepete, turuga manipuleerimise ja 
domineeriva positsiooni kuritarvitamise 
teel.
Määrus sisaldab erimeetmeid, et piirata 
mis tahes kahjulikku mõju, mida teised 
oksjonil osalejad võivad 
finantsspekulatsioonidega ühenduse 
süsteemi keskkonnaalasele 
tulemuslikkusele või kulutõhususele 
tekitada. Komisjon konsulteerib 
kõnealuse määruse sisu osas kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega. Kõnealune 
meede käesoleva direktiivi vähem oluliste 
sätete muutmiseks direktiivi täiendamise 
teel võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Et süsinikuturg toimiks reeglipäraselt, peaks oksjonil müük algama aegsasti enne tegeliku 
kauplemisperioodi algust ning oksjonipõhimõtted ja toimumisviisi üksikasjad tuleb varakult 
avaldada, nii et turul tegutsevatel ettevõtjatel oleks aega end ette valmistada ning vältimaks 
ebakindlust ja turu volatiilsust. Lisaks tuleks oksjoni täpne toimumisviis kavandada nii, et 
spekulatsiooni ja konkurentsivastast käitumist saaks võimalikult suures ulatuses välistada.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 1. 31. detsembriks 2010 võtab komisjon 
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kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

vastu kogu ühenduses kohaldatavad ja 
täielikult ühtlustatud rakendusmeetmed 
lõigetes 2–6 ja lõikes 8 osutatud kvootide 
eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Tasuta saastekvootide eraldamise täpsed eeskirjad tuleks sätestada võimalikult kiiresti. 
Kõnealune teave on asjaomastele sektoritele äärmiselt tähtis ja mõjutab 
investeerimisotsuseid. Kuna enamikus asjaomastest tööstussektoritest on suhteliselt pikk 
ettevalmistusaeg ja pikaajalised investeeringud, siis mida kiiremini täpsed eeskirjad ja 
eraldamismehhanismid teatavaks tehakse, seda paremini saavad investorid ja ettevõtted 
nendega oma otsustes arvestada.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate 
kasutamist ja heitkoguste vähendamist 
ning ei stimuleeritaks heitkoguste 
suurendamist. Elektritootmise eest tasuta 
kvoote ei eraldata. 

Esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kehtestatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja energiatõhususe 
ühtlustatud võrdlusalused igas sektoris, 
millele saastekvoote tasuta eraldatakse.
Kõnealused võrdlusalused põhinevad 
parimate, kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamate turul 
saadaolevate tehnoloogiate kasutamisel, 
sealhulgas asendajad, alternatiivsed 
tootmisviisid, biomassi kasutamine, 
kaastootmine ning kasvuhoonegaaside 
kogumine ja säilitamine. Tasuta 
saastekvoote ei tohiks käitistele eraldada 
üle asjaomase sektoripõhise taseme, et 
toetada kõige tõhusamaid ettevõtteid. 
Üldiselt ei tohi esimeses lõigus osutatud 
meetmetega stimuleerida heitkoguste 
suurendamist. Kolmandale poolele 
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müügiks mõeldud elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Oluline on stimuleerida tööstust liikuma võimalikult kiiresti vähe süsinikuheiteid tekitava 
majanduse poole. Seetõttu tuleks tasuta kvoodid eraldada mitte olemasolevaid ettevõtteid ja 
tehnoloogiaid toetavatel ajaloolistel alustel, vaid parima saadaoleva tehnoloogia alusel. 
Selline kvootide eraldamine toetab energiatõhusaid ettevõtteid, mis on investeerinud 
keskkonnasäästlikku tootmisprotsessi. Tööstuslike protsesside kõrvalsaadusena toodetud 
elektrienergia, mida turule ei tooda, ei peaks oksjonisüsteemi alla kuuluma, et mitte 
stimuleerida jäätmegaaside põletamist.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab 1. septembriks 2009 
aruande Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. aprilli 2006. aasta direktiivi 
2006/32/EÜ (mis käsitleb energia 
lõpptarbimise tõhusust ja 
energiateenuseid)1 artikli 4 lõikes 5 
osutatud valge sertifikaadi direktiivi 
asjakohasuse uurimise tulemuste kohta. 
Eelkõige käsitleb aruanne kohustusliku, 
kogu ühendust hõlmava valgete 
sertifikaatidega kauplemise süsteemi 
potentsiaali, millega stimuleeritaks tasuta 
kvoote kasutavaid ettevõtjaid veelgi enam 
investeerima kõige energiatõhusamatesse 
tehnikatesse ja tehnoloogiatesse, 
kehtestataks osalejatele kohustuslikud 
energiatõhususe alased eesmärgid või 
piirmäärad ja loodaks kaubeldavate 
sertifikaatide süsteem, kus sertifikaate 
saab omandada energiatõhusate tehnikate 
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või tehnoloogiate kasutuselevõtu eest. Kui 
aruanne osutab, et kõnealune süsteem 
oleks keskkonnale kasulik, kulutõhus, 
praktikas teostatav ning vastaks parema 
reguleerimise põhimõtetele, esitab 
komisjon 30. juuniks 2010 asjaomased 
õigusakti ettepanekud.
1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2006/32/EÜ (mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid) 
artikli 4 lõikes 5 on sätestatud, et pärast kolme aasta möödumist direktiivi kohaldamisest 
kaalub komisjon, kas on vaja esitada ettepanek valgete sertifikaatide kohta. Kuid selle olulise 
uurimise järelduste esitamise kohta ei ole esitatud kindlat kuupäeva. Euroopa valge 
sertifikaadi projekti raames uuritakse praegu kogu ELi hõlmava valge sertifikaadi süsteemi 
potentsiaali ja selle võimalikke seoseid ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Kõige tõhusamate kaugkütterajatiste
toodetud soojuse eest eraldatakse tasuta 
kvoote. Tasuta kvootide omandamiseks 
peavad käitised vastama komisjoni poolt 
lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetega 
eelnevalt kindlaks määratud kõrgetele 
süsinikutõhususe standarditele. Pärast 
2013. aastat kohandatakse kõnealustele 
käitistele eraldatavaid kvoote kõnealuse 
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soojuse tootmise eest igal aastal artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi heite vähendamise seisukohast kõige tõhusamatel tehnoloogiatel põhinevad 
kaugkütterajatised on oluline heite vähendamise vahend. Kuid põhilist konkurentsi pakuvad 
soojatootmisturul individuaalsed fossiilkütusel katlad, mis ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi ei kuulu. Et vältida valesid majanduslikke stiimuleid, mis võivad heitkoguseid 
suurendada, peaksid kõige tõhusamad kaugkütterajatised saama saastekvoote tasuta. 

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjon avaldab 30. juuniks 2010 kogu 
ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud eeskirjad uue osaleja reservi 
eraldamiseks. Kõnealune meede 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel 
võetakse vastu artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Vajaduse korral võib komisjon avaldada 
uue osaleja mõiste kohaldamise juhised.”

Or. en

Selgitus

Kõigile võrdsete võimaluste ja prognoositavuse tagamiseks tuleb kehtestada selged, kogu 
ühenduses kohaldatavad uue osaleja reservi eraldamise eeskirjad, sealhulgas juhised selle 
kohta, mida teha kasutamata jäänud kvootidega ning mida tähendab tootmisvõimsuse 
märkimisväärne suurendamine.
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Hiljemalt 1. juuniks 2010 ja seejärel iga 
4 aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid. 

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel tuleb nii kiiresti kui võimalik langetada otsus selle 
kohta, milliseid sektoreid süsinikdioksiidi leke puudutab ja milliseid asjakohaseid meetmeid 
sellega seoses tuleb võtta. Kõnealune teave on äärmiselt oluline kõnealustele sektoritele, kuid 
see mõjutab ka oksjonil pakutavate saastekvootide hulka ning on seetõttu oluline teave kogu 
süsinikuturule. Asjaomaste sektorite ümberhindamine iga kolme aasta tagant viib tarbetu 
ebakindluseni, mis mõjub kahjulikult investeeringutele.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Esimeses lõigus osutatud 
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris võimalik nõutavate 
kvootide hinda edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise või 
investeeringud ühendusevälistele 
käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:
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Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta otsest kahju ELi konkurentsivõimele töökohtade ja (otseste välis-) 
investeeringute seisukohalt. Saastekvootidega kauplemise süsteemi ei tohiks kavandada nii, et 
selle tulemuseks on üksnes töökohtade eksportimine ja saaste importimine.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„d a) CO2 maksumuse elektrihindades 
arvesse võtmise mõju asjaomases sektoris 
või allsektoris. ”

Or. en

Selgitus

Elektritootjad võtavad oma elektrihindades arvesse CO2 maksumust. Mõnedes 
süsinikdioksiidi lekke ohuga kokku puutuvates sektorites (näiteks alumiiniumitööstus) on 
kõnealused ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kaudsed mõjud kuni kuus korda suuremad 
kui süsteemi otsene mõju. Uurides, kellele eraldada tasuta saastekvoote, peaks komisjon 
seetõttu arvesse võtma ka kõnealuseid kaudseid mõjusid.

Muudatusettepanek 34

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 

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, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse asjakohased 
ettepanekud, mis võivad sisaldada järgmist:

Or. en

Selgitus

 Rahvusvahelise kokkuleppe puudumisel tuleb nii kiiresti kui võimalik langetada otsus selle 
kohta, milliseid sektoreid süsinikdioksiidi leke puudutab ja milliseid asjakohaseid meetmeid 
sellega seoses tuleb võtta. Kõnealune teave on äärmiselt oluline kõnealustele sektoritele, kuid 
see mõjutab ka oksjonil pakutavate saastekvootide hulka ning on seetõttu oluline teave kogu 
süsinikuturule.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7 a. Lõikes 5 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisel ja lõikes 6 osutatud uue 
rahvusvahelise kokkuleppe 
väljatöötamisel ja kohaldamisel uurib 
komisjon võimalusi, kuidas ühenduse 
süsteem saaks toetada puhta arengu 
mehhanismi kuldse standardi projekte, 
mis toetavad metsastamist, 
taasmetsastamist, metsade mahavõtmisest 
tingitud heite vähendamist ja muid 
säästvaid metsandustegevusi – sealhulgas 
erosiooni ärahoidmist ja reovee 
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puhastamist. Komisjon uurib eelkõige, 
kas ühenduse süsteemis osalejatele heite 
piirmäärade saavutamiseks lubatud 
tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikute osa peaks pärinema just 
nimetatud allikatest. 1. septembriks 2010 
esitab komisjon aruande koos asjakohaste 
ettepanekutega.”

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi väljastpoolt lisanduvad ühikud 
järgiksid võimalikult palju kuldse standardi akrediteerimismenetlusi, tagamaks, et EL toetab 
üksnes hea kvaliteediga lisategevusi, mis vastavad selgetele säästva arengu kriteeriumidele. 
See tagab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tulemuseks on kasvuhoonegaaside heite 
tegelik vähenemine ning säästliku arengu alaste jõupingutuste suurendamine kõige 
vaesemates riikides. 

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Artiklisse 12 lisatakse järgmine 
lõige:
„1 a. Komisjon esitab 1. septembriks 2009 
asjakohased õigusakti ettepanekud, mis 
tagavad, et saastekvootide turg on kaitstud 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise eest. Eelkõige kaalub 
komisjon, kas käesoleva direktiivi 
tähenduses käsitatakse saastekvoote 
finantsinstrumendina, mis kuuluvad 
direktiivi 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja 
turuga manipuleerimise (turu 
väärkasutamise) kohta) 
reguleerimisalasse. ”
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Or. en

Selgitus

Saastekvootide õiguslik olemus finantsturul on ebaselge. Mõned riigid käsitavad neid 
finantsinstrumendina, millega kauplemise üle teostab järelevalvet finantsinspektsioon, teised 
riigid aga käsitavad saastekvoote tavalise kaubana ning üksnes nende tuletisi 
finantsinstrumendina. Ettevõtjate usalduse tõstmiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks on 
vaja saavutada selgus. Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine võivad turgu moonutada, 
vähendada selle usaldusväärsust ja kahjustada investorite usaldust.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 15 a

Teabe avaldamine ja ametialane saladus 
1. Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et 
kõik saastekvootide koguste ja 
eraldamisega ning heite järelevalve, 
deklareerimise ja kontrollimisega seotud 
otsused ja aruanded avaldatakse 
viivitamata teabele kiiret ja 
mittediskrimineerivatel alustel 
juurdepääsu võimaldaval viisil.
2. Ametialase saladuse hoidmise kohustus 
kehtib kõigi isikute suhtes, kes töötavad 
või töötasid komisjonis või liikmesriigi 
pädevas asutuses või organis, millele 
komisjon või liikmesriigi pädev asutus on 
teatavad ülesanded delegeerinud. 
Ametialase saladuse alla kuuluvat teavet 
ei tohi avaldada ühelegi teisele isikule või 
asutusele, välja arvatud juhul, kui see on 
lubatud kehtivate õigusaktide, määruste 
või haldussätete alusel.”
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Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on tagada saastekvootide puhul finantsinstrumentide suhtes kohaldatavate 
eeskirjade rakendamine, et suurendada ettevõtjate usaldust ja läbipaistvust. Turutundliku 
teabe avaldamine komisjoni või liikmesriikide poolt peab olema rangelt ja selgelt 
reguleeritud. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 18 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Artiklisse 18 lisatakse järgmine 
lõik:
„Artiklis 10 sätestatud saastekvootide 
oksjonil müümist haldab ühenduse 
tasandil komisjon või komisjoni määratud 
pädev asutus. Kõnealune pädev asutus 
kooskõlastab oma tegevuse tihedas 
koostöös liikmesriikide määratud 
pädevate asutustega. Eelkõige tagab 
pädev asutus, et iga liikmesriigi pädevale 
asutusele edastatakse täielikud ja täpsed 
andmed nende jurisdiktsiooni alla 
kuuluvatele käitistele oksjonil 
eraldatavate saastekvootide kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 25 – lõige 1b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1b a. Komisjon seab Euroopa 
naabruspoliitika ja laienemisprotsessi 
raamistikus eesmärgiks kokkulepete 
sõlmimise asjaomaste riikidega, et kaasata 
nad ühenduse süsteemi või pakkuda 
saastekvootide vastastikust tunnustamist.”

Or. en

Selgitus

Äärmiselt oluline on soodustada ELi naabruses asuvate kolmandate riikide ühinemist ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga. See pole oluline mitte üksnes keskkonna- ja 
arengualasest seisukohast, vaid aitab lahendada ka ELi ettevõtete üle piiri liikumisega 
kaasnevat süsinikdioksiidi lekke probleemi. 

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 25 MW
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 10 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused, ning mille 
suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 
saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 
vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik 
täidab järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid võivad ühenduse 
süsteemist välja arvata alla 50 MW
nimisoojusvõimsusega põletuskäitised, 
mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused kõigil kolmel eelnenud aastal 
on olnud vähem kui 25 000 tonni
süsinikdioksiidi ekvivalenti, välja arvatud 
biomassist saadud heitkogused, ning mille 
suhtes kohaldatakse meetmeid, millega 
saavutatakse samaväärne panus heitkoguste 
vähendamisse, kui asjaomane liikmesriik 
täidab järgmised tingimused:

(a) ta teatab komisjonile igast sellisest 
käitisest, täpsustades kohaldatavad 
samaväärsed meetmed;

(a) ta teatab komisjonile igast sellisest 
käitisest, täpsustades kohaldatavad 
samaväärsed meetmed;

(b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, (b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
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mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 10 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;

mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud biomassist 
saadud heitkogused;

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 10 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

(c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud biomassist saadud 
heitkogused, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;

(d) ta avaldab punktides a, b ja c osutatud 
teabe üldsusele arvamusteavalduseks.

(d) ta avaldab punktides a, b ja c osutatud 
teabe üldsusele arvamusteavalduseks.

Or. en

Selgitus

Et vähendada VKEde halduskoormust, vältida tarbetuid halduskulusid ja bürokraatiat ning 
suurendada süsteemi tulemuslikkust, peaks VKEdel olema võimalus süsteemist välja jääda, 
kui kohaldatakse samaväärseid meetmeid. Käesoleval ajal on üks kolmandik kõigist süsteemi 
kuuluvatest käitistest väikesed käitised, mis kokku annavad ainult 2 % kogu deklareeritud 
heitest.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2 a. Lõigete 1 ja 2 alusel ühenduse 
süsteemist välja arvatud ettevõtted, mis 
soovivad vabatahtlikult süsteemi edasi 
jääda, võivad seda teha. Liikmesriigid 
näevad selle võimaluse ette ja teavitavad 
komisjoni kõnealustest juhtudest lõike 1 
kohase teatisega.”

Or. en
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Selgitus

Tuleb näha ette võimalus neile väikestele käitistele, mis soovivad juba tehtud investeeringute 
tõttu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi edasi jääda.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Artikkel 30 asendatakse 
järgmisega:

„Artikkel 30
Läbivaatamine ja edasiarendamine

…

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
saadud kogemuste […] põhjal ning 
pidades silmas rahvusvahelisi arenguid,
koostab komisjon käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta aruande, milles 
käsitletakse:

(a) … kas ühenduse süsteemi tuleks 
lisada … muid asjaomaseid sektoreid 
… ja … tegevusalasid, muu hulgas 
transpordisektor, kodumajapidamiste või
ärilisel eesmärgil kütmine ning 
põllumajandus;
(b) mõistete, tasude ja karistuste 
edaspidist ühtlustamist;
(c) piirmäära, mille alusel arvatakse 
väikesed käitised ühenduse süsteemist 
välja, juhul kui kohaldatakse 
samaväärseid meetmeid;
(d) mis tahes vajalikke meetmeid turu 
väärkasutuse ja turgu kahjustava 
spekulatsiooni ärahoidmiseks. …

2. Komisjon esitab kõnealuse aruande, 
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millele on vajaduse korral lisatud 
ettepanekud, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30 juuniks 2015.
3. Komisjon esitab võimalikult kiiresti 
õigusloomelised ettepanekud, et kaasata 
laevandussektor ühenduse süsteemi 2013. 
aastaks.
4. Komisjon esitab 2013. aastaks 
asjaomased ettepanekud, kus määratakse 
kindlaks maanteetranspordi ühenduse
süsteemi kaasamise kuupäev, võttes 
arvesse kaasamisvõimalusega kaasnevaid 
kulusid, kasu ja praktilist poolt.”

Or. en

Selgitus

Läbivaatamist käsitlev esialgne artikkel on aegunud ja tuleks asendada uuega. Oluline on 
jätkata süsteemi läbivaatamist, et suurendada süsteemi tõhusust, lisada uusi sektoreid ja 
tagada ELis kõigile võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine punkt:
„2 a. Tegevust, mis kuulub samaaegselt 
mitme allpool loetletud alamrubriigi alla, 
käsitletakse ainult konkreetsema sektori 
alamrubriigi suhtes kohaldatavate 
kriteeriumide alusel.”

Or. en

Selgitus

On vaja täpsustada, missuguseid kriteeriume kohaldatakse, kui käitis võib kuuluda rohkem 
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kui ühe tegevusala alla (nt energia/soojuse tootmine ja mineraalitööstus). Käesolev küsimus 
tõstatati juba komisjoni 2005. aasta teatises „Täiendavad juhised saastekvootide eraldamise 
kavade kohta ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kauplemisperioodiks 2008–2012” 
(KOM(2005)703).
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