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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0016);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0043/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 
majandus- ja rahanduskomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20 % võrra – ja isegi 30 % võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20 % võrra – ja isegi 30 % võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
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heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid 
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama.

heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid, 
kaasa arvatud laevandus ja lennundus,
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama. Lennundus 
toetab 20 %list ja 30 %list vähendamist 
kaasatuse kaudu ühenduse süsteemi. 
Kuni laevanduse kaasamiseni ühenduse 
süsteemi, mis peaks toimuma hiljemalt 
2015. aastal, tuleks laevanduse 
heitkogused hõlmata otsusesse 
liikmesriikide püüete kohta täita 2020. 
aastaks ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Arvestades ülemaailmse metsade 
hävitamise ulatust ja tempot, on 
hädavajalik kasutada ühenduse süsteemis 
kvootide oksjonimüügist saadud tulu 
metsade hävitamise vähendamiseks ning 
säästva metsastamise ja taasmetsastamise 
suurendamiseks. Lisaks peaks EL 
töötama selle nimel, et rajada 
rahvusvaheliselt tunnustatud süsteem 
metsade hävitamise vähendamiseks ning 
metsastamise ja taasmetsastamise 
suurendamiseks. Liikmesriigid peaksid nn 
vabatahtliku koalitsiooni alusel andma 
saadud tulu ELi või rahvusvahelisse 
fondi, kust tehtaks rahvusvahelisi 
väljamakseid kõnealuseks ja muudeks 
otstarveteks.
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Or. en

Muudatusettepanek 3

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. Kui 
elektritootjad toodavad soojust või 
jahutust direktiivis 2004/8/EÜ 
määratletud suure tõhususega 
koostootmise teel, tuleks elektritootjatele 
selle soojuse või jahutuse eest eraldada 
tasuta kvoote, et vältida süsihappegaasi 
suurenenud maksumusest tulenevaid 
konkurentsimoonutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Peamine pikaajaline stiimul 
süsiniku kogumiseks ja säilitamiseks on 
see, et püsivalt säilitatud süsinikdioksiidi 
eest ei tule kvoote loovutada. Lisaks tuleks 
selleks, et kiirendada esimeste äriliste 
rajatiste käivitamist, kasutada 
oksjonitulusid ja anda uute liitujate 
reservist lisakvoote esimesele 12-le 
niisugusele rajatisele ELis või mis tahes 
kolmandas riigis, mis on ratifitseerinud 
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tulevase rahvusvahelise kliimamuutuse 
lepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 
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.

(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. 
Vaatamata elektrikaarahjude kui 
alternatiivse tootmisprotsessi 
kättesaadavusele võib ühtlustatud 
eeskirjades arvesse võtta ka heitkoguseid, 
mis on seotud kõrgahjudes tekkivate 
põlevgaaside kasutamisega, kui nimetatud 
gaaside teket terase tootmisel 
kõrgahjuprotsessi teel ei ole võimalik 
vältida; sellega seoses võidakse 
eeskirjades ette näha tasuta kvootide 
jagamine kõrgahjudele, kust need gaasid 
pärinevad. 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 
tuleks samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri, soojuse ja jahutuse turul.
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Lisaks tuleks eeskirjadega ära hoida 
põhjendamatud konkurentsimoonutused 
ainsa ettevõtte juhitud rajatistes toimuva 
ning allhanke korras toimuva 
tootmistegevuse vahel. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 

(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 süsinikdioksiidi heitkoguste 
seisukohast vähem tõhusates rajatistes 
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 
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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.

rahvusvaheline 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.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
pärast 2012. aastat kasutada THVsid ja 
HVÜsid, mis on omandatud sellist tüüpi 
projektide käigus, mille kõik liikmesriigid 
olid heaks kiitnud ühenduse süsteemi 
raames ajavahemikul 2008–2012, kuni 
selle määrani, mis oli neil alles 
ajavahemikuks 2008–2012 kasutada 
lubatud kogusest. Kuna liikmesriigid ei 
saa kauplemisperioodide vahel 
rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
VHÜsid (THVde ja VHÜde „hoiustamine“) 
üle kanda enne 2015. aastat ja sedagi 

(22) ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem ja teiste riikide süsteemid peaksid 
hõlbustama nõudmist kvootide järele, 
mida jagatakse tõelise, tõendatava, 
täiendava ja alalise heitkoguste 
vähendamise eest projektide raames 
riikides, kus konstruktiivselt osaletakse 
kliimamuutuse ärahoidmises. Kui riigid 
on rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe ratifitseerinud, 
peaksid nende riikide nn kuldse standardi 
tüüpi ühikud olema tunnustatud kõigis 
heitkogustega kauplemise süsteemides. 
Prognoositavuse tagamiseks tuleks 
käitajatele anda kindlus, et nad võivad 
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üksnes juhul, kui liikmesriigid otsustavad 
lubada kõnealuste THVde ja HVÜde 
hoiustamist seoses selliste ühikute 
hoiustamise piiratud õigusega, tuleks 
kõnealuse kindluse andmiseks nõuda 
liikmesriikidelt, et nad lubaksid vahetada 
enne 2012. aastat tekitatud heidete suhtes 
väljaantud kõnealused THVd ja VHÜd 
kvootide vastu, mis kehtivad alates 2013. 
aastast. Kuna aga liikmesriike ei tohiks 
kohustada vastu võtma THVsid ja VHÜsid, 
mille puhul ei ole kindel, et nad saavad 
neid kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

pärast 2012. aastat kasutada nn kuldse 
standardi tüüpi THVsid ja kuldse 
standardi tüüpi HVÜsid. Käitajatel tuleks 
lubada kasutada niisuguseid ühikuid 
keskmiselt kuni 5 % ulatuses oma 
heitkogustest aastatel 2013–2020, 
tingimusel, et nad kasutavad võrreldes 
oma 2005. aasta heitkogustega aastatel 
2008–2012 vähem kui 6,5 % HVÜdest ja 
THVdest ja ei kanna oma õigusi üle 
artikli 11a lõike 2 kohaselt. Sellega 
tagatakse, et aastatel 2008–2012 
vähendavad käitajad oma heitkoguseid 
tõhusalt 2005. aasta tasemest 
madalamale. Lisaks näeb see ette 1,9 
miljardi tonni kasutamist 2008.–2020. 
aastal ehk 500 miljonit tonni rohkem kui 
on sätestatud komisjoni ettepanekus, mis 
moodustab 50 % eesmärgist. Kuna 
liikmesriigid ei saa kauplemisperioodide 
vahel rahvusvaheliste kokkulepete alusel 
käitajate valduses olevaid THVsid ja 
HVÜsid (THVde ja HVÜde „hoiustamine“) 
üle kanda enne 2015. aastat ja sedagi 
üksnes juhul, kui liikmesriigid otsustavad 
lubada kõnealuste THVde ja HVÜde 
hoiustamist seoses selliste ühikute 
hoiustamise piiratud õigusega, tuleks 
kõnealuse kindluse andmiseks nõuda 
liikmesriikidelt, et nad lubaksid vahetada 
enne 2012. aastat tekitatud heidete suhtes 
väljaantud kõnealused THVd ja HVÜd 
kvootide vastu, mis kehtivad alates 2013.
aastast. Kuna aga liikmesriike ei tohiks 
kohustada vastu võtma THVsid ja HVÜsid, 
mille puhul ei ole kindel, et nad saavad 
neid kasutada kehtivate rahvusvaheliste 
kohustuste täitmiseks, peaks see nõue 
kehtima üksnes kuni 31. detsembrini 2014. 
Käitajatele tuleks anda samaväärne 
kindlus, et selliseid THVsid, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud 
projektide käigus, saab kasutada heidete 
vähendamisel alates 2013. aastast.

Or. en
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Selgitus

Kuigi süsteemis tuleb hoida suurt paindlikkust, on esmatähtis, et ühisrakenduse või puhta 
arengu mehhanismi projektid vastaksid teatud eeskirjadele ja standarditele, et tagada tõeline 
ja tõendatav heitkoguste vähendamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pärast tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
sõlmimist tuleks puhta arengu 
mehhanismi ühikuid kolmandatest 
riikidest tunnustada ühenduse süsteemi 
raames üksnes siis, kui kõnealused riigid 
on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud.

(25) Pärast seda, kui ühendus on tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe ratifitseerinud ja on võimalik 
kasutada lisakvoote, mis moodustavad 
kuni poole ühenduse süsteemi raames 
toimuvast täiendavast heitkoguste 
vähendamisest, tuleks käitajatele lubatud 
nn kuldse standardi tüüpi THVde ja 
HVÜde osakaalu suurendada üle 5 % 
piiri.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.“

„Samuti sätestatakse direktiivis 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise taseme tõstmine, et aidata 
kaasa sellise vähendamise taseme 
saavutamisele, mis on teaduslikult vajalik 
tõsiste kliimamuutuste vältimiseks.“ 
Ühendus peaks alustama 30 % 
vähendamist 1990. aasta tasemega 
võrreldes, mis peaks jõustuma pärast 
seda, kui tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
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ratifitseerimine ühenduses on lõpule 
jõudnud.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
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;

(h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või mille 
kasvuhoonegaaside heitmeluba on 
ajakohastatud käitise laadi või 
toimimisviisi olulise muutumise või käitise 
olulise laiendamise tõttu pärast seda, kui 
komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 1 
osutatud loetelu;

Or. en

Selgitus

Komisjoni praeguses ettepanekus ei käsitleta käitisi, mille võimsust on suurendatud, enam 
uute osalejatena. See tekitab erinevuse, andes kasvuhoonegaaside kvoote ainult uutele 
rajatistele ja jättes võimsuse laiendamised oksjoni raamesse. Komisjoni ettepanekuga 
tekitatakse ebavõrdne seis uute rajatiste ja laiendatud võimsusega rajatiste vahel, mis ei ole 
kõige tõhusam lähenemine ja võib takistada kasutusel olevate protsesside uuendamist. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. juuniks 2010 avaldab komisjon aastaks 30. septembriks 2009 avaldab komisjon 
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2013 ettenähtud kvootide absoluutkoguse, 
mis põhineb liikmesriikide poolt vastavalt 
komisjoni otsustele riiklike saastekvootide 
eraldamise kavade kohta ajavahemikuks 
2008–2012 eraldatud kvootide üldkogustel.

aastaks 2013 ettenähtud kvootide 
absoluutkoguse, mis põhineb liikmesriikide 
poolt vastavalt komisjoni otsustele riiklike 
saastekvootide eraldamise kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012 eraldatud või 
eraldatavatel kvootide üldkogustel.

Or. en

Selgitus

Kvootide üldkogus, mille liikmesriigid peavad oma 2008.–2012. aasta riikliku kava kohaselt 
eraldama, tuleks kindlaks määrata enne 2010. aastat, seega võib kõnealust kuupäeva 
ettepoole tuua. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9a – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses käitistega, mis artikli 27 kohaselt 
ühenduse süsteemist välja arvatakse, 
vähendatakse vastavalt kvootide 
üldkogust.

Or. en

Selgitus

Kui käitisi ühenduse süsteemist välja arvatakse, tuleb kvootide üldkogust vastavalt 
vähendada, et säilitada süsteemi üldine piirmäär.

Muudatusettepanek 13

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

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

1. Ajavahemikeks alates 2013. aastast 
müüvad liikmesriigid oksjonil kõik 
kvoodid, mida ei eraldata tasuta kooskõlas 
artikliga 10a. 31. detsembriks 2010 
määrab komisjon esitatud aruannete ja 
artikli 10a lõike 6 alusel kindlaks ning 
avaldab ühenduse kvootide üldkoguse, 
mis müüakse oksjonil ajavahemikul 
2013.–2020.a. 

Or. en

Selgitus

Nii ELi heitkogustega kauplemise süsteemi kui elektrienergiasektori nõuetekohase toimimise 
tagamiseks on hädavajalik, et pärast 2013. aastat kasutatavate kvootide oksjonid toimuksid 
piisavalt pikka aega enne 2013. aasta jaanuari.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

(a) veerand metsade hävitamise vältimise 
ning metsastamise ja taasmetsastamise 
suurendamise meetmeteks riikides, mis on 
tulevase rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud, võttes arvesse:
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strateegilise plaani raames;
- põlisrahvaste õigusi ja vajadusi;
- bioloogilise mitmekesisuse säilitamist 
ning
- metsavarude säästvat kasutamist;

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

(b) veerand heitkoguste vähendamiseks 
riikides, mis on tulevase rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud, ning 
tehnoloogia viimiseks neisse riikidesse, nt 
ülemaailmse energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondi kaudu;

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

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

(d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides;
(e) kliimamuutuste mõjudega kohanemise 
hõlbustamine arengumaades;
(f) sotsiaalprobleemide lahendamine 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondades, näiteks nende 
energiatõhususe suurendamise ja parema 
isoleerimise abil; ning
(g) ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katmine.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Selgitus

Oksjonitulusid tuleks põhimõtteliselt kasutada tulevaste vähe süsinikuheitmeid tekitavate 
majandussektorite loomiseks tulude taasinvesteerimise teel vastavatesse sektoritesse. 

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid lisavad igal lõigetes 3 ja 
3a sätestatud eesmärgil kasutatud tulusid 
käsitleva teabe otsuse nr 280/2004/EÜ 
kohaselt esitatavatele aruannetele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjon võtab 30. septembriks 2010
vastu oksjoni ajakava, haldamist ja muid 
aspekte käsitleva määruse, tagamaks, et 
oksjon toimub avatud, ühtsel, läbipaistval 
ja mittediskrimineerival viisil. Selleks 
peaks kõnealune protsess olema 
prognoositav, eelkõige oksjonite 
ajastamise ja jaotamise ning oksjonil 
müüdavate mahtude osas. Komisjon 
konsulteerib enne selle meetme 
rakendamist kõigi asjaomaste 
sidusrühmadega: Oksjonid korraldatakse 
ja viiakse läbi nii, et:

(a) käitajatel, eelkõige ühenduse 
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süsteemiga hõlmatud väikestel ja keskmise 
suurusega ettevõtjatel on õiglane ja võrdne
juurdepääs ning nad võivad täielikult 
osaleda;
(b) osalemine on käitajatele kulutasuv;
(c) kõigil osalejatel on samaaegselt 
juurdepääs samasugusele teabele; ning 
(d) osalejad ei kahjusta oksjoni toimimist. 

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

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks andma komisjonile rohkem suuniseid oksjonite korraldamist käsitleva 
määruse kohta, mis tuleks lõike 5 kohaselt vastu võtta. Eelkõige peaks komisjon olema 
kohustatud kõnealuse määruse ettevalmistamisel konsulteerima asjaomaste sidusrühmadega. 
Oksjonite korraldamisel tuleks ühtlasi püüda tagada likviidsuse säilimine turul ja vältida 
olemasolevate teiseste turgude moonutamist.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid võivad pärast 
komisjoniga konsulteerimist volitada ühist 
ametit või asutust nende eest 
saastekvootide enampakkumisega 
tegelema. Ühise ameti või asutuse 
korraldatud oksjonitel saadud tulu 
jagatakse liikmesriikide vahel vastavalt 
lõikele 2 niipea kui võimalik pärast iga 
oksjonit.

Or. en
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Selgitus

Kogu ühendust hõlmav kvootide kogumaht tuleb kindlaks määrata ja teatavaks teha, et 
liikmesriigid saaksid arvutada, kui suure koguse kvoote nad võivad artikli 10 lõike 2 kohaselt 
oksjonile panna. Komisjoni koostatavas oksjoneid käsitlevas määruses tuleb arvesse võtta 27 
liikmesriigis oksjonite korraldamise keerukust ja halduskulusid.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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.

Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
ühtsed näitajad, et tagada esimeses lõigus 
osutatud meetmetega kvootide eraldamine 
sellisel viisil, et kõige tõhusamaid 
tehnikaid ja 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. 
Kõnealustes meetmetes võidakse ühtlasi 
arvesse võtta kõrgahjudes tekkivate 
põlevgaaside kasutamisega seotud 
heitkoguseid, kui nimetatud gaaside teket 
terase tootmisel kõrgahjuprotsessi teel ei 
ole võimalik vältida; sellega seoses 
võidakse meetmetega ette näha tasuta 
kvootide jagamine kõrgahjudele, kust 
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need gaasid pärinevad. Kolmandatele 
osalistele netomüügiks mõeldud
elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe, mille tulemusel 
toimub kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks, et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusega nihutatakse ettepoole tähtaega, mille möödumisel komisjon peab 
vastu võtma saastekvootide tasuta jagamise eeskirjad. Artikli 11 lõikes 1 nähakse ette, et 
liikmesriigid peavad esitama käitiste ja neile eraldatud tasuta kvootide lõpliku nimekirja 
komisjonile 30. juuniks 2011. Kuna liikmesriigid peavad konsulteerima nii sellesse nimekirja 
kantud käitiste kui ka avalikkusega, on ettenähtud ajavahemik liiga lühike. Peale selle tuleks 
vältida tasuta kvootide eraldamist elektrienergia netomüüjatele, et mitte tekitada 
turumoonutusi. Lisaks tuleks toetada energiatõhusust seoses terasetootmisel tekkivate 
jääkgaasidega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

2. Kui lõigetest 3 ja 6a ei tulene teisiti, ei 
eraldata tasuta kvoote elektritootjatele, 
käitistele kasvuhoonegaaside heidete 
kogumiseks, torujuhtmetele kõnealuste 
heidete transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

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. Kui soojuse või jahutuse tootjatele 
eraldatakse lõike 1 kohaselt tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse või jahutuse eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, eraldatakse 
tasuta kvoote elektritootmiseks seoses 
elektrienergia omakuluga, et tagada 
võrdne kohtlemine. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. 60 miljonit kvooti uute osalejate 
reservist jäetakse kasutamata kuni 31. 
detsembrini 2015, et anda need esimesele 
12 käitisele, kus on enne seda kuupäeva 
asutud äritegevuse korras süsinikdioksiidi 
heitmeid koguma ja geoloogiliselt 
säilitama, kusjuures iga tonni enne 2016. 
aastat püsivalt säilitatud süsinikdioksiidi 
eest antakse üks kvoot. Kõnealused 12 
käitist määrab komisjon kindlaks enne 1. 
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jaanuari 2013. 
See võimalus kehtib kõigi käitiste kohta 
ELis või kolmandates riikides, mis on 
tulevase rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud. 

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral 
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon 
hiljemalt 2010. aasta 31. septembriks 
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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:

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne turuosa kaotus 
süsinikdioksiidi heitmete seisukohast 
vähem tõhusatele käitistele 
ühendusevälistes riikides, mis ei osale 
tulevases rahvusvahelises kokkuleppes 
(süsinikdioksiidi leke). Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

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

– kõnealustele sektoritele või alasektoritele 
artikli 10a raames tasuta eraldatavate 
kvootide osatähtsuse kohandamine, 
säilitamine või suurendamine;

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke definitsioon on oluline põhilise arusaama kujundamiseks sellest, 
milliseid tööstussektoreid ja kui suures ulatuses meetmed tegelikult hõlmavad. Tasuta 
kvootide hulka on võimalik kindlaks määrata alles pärast 2009. aasta detsembris 
Kopenhaagenis toimuvaid COP-15 läbirääkimisi, mille järel komisjon esitab oma aruande 
süsinikdioksiidi lekke kohta. Sellega seoses ei tohiks praegu mingeid oletusi teha. 

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lõikes tuleks selgitada, et nimekiri hõlmab ajavahemiku 2013–2020 iga aasta kohta 
eraldatavaid kvoote.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid eraldavad lõike 2 
kohaselt tasuta kvoote alles pärast seda, 
kui komisjon on riiklikud 
rakendusmeetmed heaks kiitnud.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE407.778v01-00 26/40 PR\727283ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Heakskiitmismenetluseks tuleb jätta rohkem aega, et liikmesriigid saaksid oma 
rakendusmeetmeid muuta, kui komisjon on need tagasi lükanud.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

ajavahemikuks 2008–2012 antud THVsid 
ja VHÜsid, lubavad pädevad asutused 
käitajatel vahetada THVd, mis on 
omandatud enne 2013. aastat käivitatud nn 
kuldse standardi tüüpi projektide käigus 
heitkoguste vähendamise eest alates 2013. 
aastast, alates 2013. aastast kehtivate 
kvootide vastu.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Alates 2013. aastast tuleks ühenduse 
süsteemi raames tunnustada ainult nn 
kuldse standardi tüüpi THVsid ja 
HVÜsid, mis on saadud sellistest 
kolmandatest riikidest, mis on tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe ratifitseerinud. Ajavahemikul 
2008.–2012. a on ühenduse süsteemi 
raames eraldatavad kvoodid 6,5 % 
väiksemad kui 2005. aasta heitkogused. 
Kõik käitajad, kaasa arvatud uued 
osalejad ja uued sektorid, kelle kasutatud 
HVÜde ja THVde osakaal selles 
ajavahemikus on väiksem kui nende 
heitkogused ja kes ei kanna lõike 2 alusel 
oma õigusi üle, võivad ajavahemiku 
2013–2020 igal aastal kasutada 



PR\727283ET.doc 29/40 PE407.778v01-00

ET

niisuguseid kvoote kuni 5 % ulatuses oma 
heitkogustest.“

Or. en

Selgitus

Niisuguse sõnastusega tagatakse, et kõik käitajad riikides, mis on Kopenhaageni 
kliimakokkuleppe ratifitseerinud, saavad ajavahemikul 2013–2020 kasutada kõrgetasemelist 
ühisrakendust või puhta arengu mehhanismi. Käitajatel on võimalik valida kas see uus õigus, 
mis kehtib 5 % ulatuses nende aastastest heitkogustest, või õiguste ülekandmine vastavalt 
riiklike saastekvootide eraldamise kavade II etapile. Loomulikult valivad ettevõtted 
võimaluse, mis annab neile suurimad õigused.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Artiklisse 12 lisatakse järgmine 
lõige 3a:
"3 a. Kvootidest loobumise kohustust ei 
teki seoses heitkogustega, mis on 
tõendatult kogutud ja edastatud püsivaks 
säilitamiseks käitisele, millel on kehtiv 
süsinikdioksiidi geoloogilise säilitamise 
luba vastavalt direktiivile 2008/xxx/EÜ, 
milles käsitletakse süsinikdioksiidi 
geoloogilist säilitamist.“

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 22 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta käesoleva direktiivi 
lisasid, välja arvatud I lisa, võttes arvesse 
artiklis 21 sätestatud aruandeid ja 
käesoleva direktiivi rakendamisel saadud 
kogemusi. IV ja V lisa võib muuta 
heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamise 
parandamiseks.

Komisjon võib muuta käesoleva direktiivi 
lisasid, välja arvatud I ja IIa lisa, võttes 
arvesse artiklis 21 sätestatud aruandeid ja 
käesoleva direktiivi rakendamisel saadud 
kogemusi. IV ja V lisa võib muuta 
heitkoguste seire, aruandluse ja tõendamise 
parandamiseks.

Or. en

Selgitus

IIa lisa aluseks on poliitiline otsus ja seetõttu peaks see kuuluma kaasotsustamismenetluse, 
mitte komiteemenetluse raamesse.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 25 – lõiked 1a ja 1b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Võidakse ette näha kord, mis 
võimaldaks vastastikku tunnustada 
ühenduse süsteemi kvoote ning kvoote 
muudes riikides või osariigi ja piirkonna 
tasandi haldusüksustes kehtestatud 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise kohustuslike süsteemide 
raames, millega seatakse piirangud 
koguheitele.

1a. Võidakse ette näha kord, mis 
võimaldaks vastastikku tunnustada 
ühenduse süsteemi kvoote ning kvoote 
muudes piirkondades, riikides või osariigi 
ja riiklikust tasandist madalama tasandi 
haldusüksustes kehtestatud 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise kohustuslike süsteemide 
raames, millega seatakse piirangud 
koguheitele.

1b. Kolmandate riikidega või osariigi või 
piirkonna tasandi haldusüksustega võib 
sõlmida mittesiduvaid kokkuleppeid, et 
sätestada kvootide haldusalane ja tehniline 
kooskõlastamine ühenduse süsteemi ja 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise muude süsteemide raames, 
millega seatakse piirangud koguheitele.

1b. Piirkondlike üksuste või kolmandate 
riikidega või osariigi või riiklikust 
tasandist madalama tasandi 
haldusüksustega võib sõlmida 
mittesiduvaid kokkuleppeid, et sätestada 
kvootide haldusalane ja tehniline 
kooskõlastamine ühenduse süsteemi ja 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise muude süsteemide raames, 
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millega seatakse piirangud koguheitele.

Or. en

Selgitus

Sellega selgitatakse, et võimalik on kooskõlastamine süsteemidega, mis on riiklikust tasandist 
madalamad, kuid mitte föderaalsed, ning et piirkondlike üksuste hulka kuuluvad ka riigiülesed 
üksused.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, mille tulemusel vähendatakse 
2020. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kohustuslikus korras 
suuremal määral kui Euroopa Ülemkogu 
kokkulepitud miinimumulatuses,
kohaldatakse lõikeid 2, 3 ja 4.

1. Pärast seda, kui ühendus on 
ratifitseerinud kliimamuutusi käsitleva 
tulevase rahvusvahelise kokkuleppe, mille 
tulemusel vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras suuremal määral kui 
Euroopa Ülemkogu kokkulepitud 
miinimumulatuses, kohaldatakse lõikeid 2, 
3 ja 4.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitistel tuleks lubada kasutada kuni 
teatava protsendini oma aastastest 
heitkogustest kvoote, mis on saadud 
säästvatest meetmetest metsade hävitamise 
peatamiseks ning metsastamise ja 
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taasmetsastamise suurendamiseks 
arenguriikides tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
raames, pärast seda, kui on kehtestatud 
asjakohased sätted vastutuse, allahindluse 
ja püsivuse kohta, ja mis on vastuvõetavad 
ka vähemalt kõikides USA föderaalsetes 
heitkogustega kauplemise süsteemides.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I lisa – punkt 3 – punkt c – alapunkt iii
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – tabel

Komisjoni ettepanek

(iii) lisatakse järgmised lõigud:

Käitised kivivilla tootmiseks võimsusega 
üle 20 tonni päevas

Süsinikdioksiid

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

Süsinikdioksiid

Muudatusettepanek

(iii) lisatakse järgmised lõigud:

Käitised mineraalvillast 
isoleerimismaterjali tootmiseks, kus 
kasutatakse klaasi, kivi või räbu,
sulatusvõimsusega üle 20 tonni päevas

Süsinikdioksiid

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

Süsinikdioksiid

Or. en
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Selgitus

Tehnilise täpsustamise huvides.
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SELETUSKIRI

Heitkogustega kauplemine ei ole sugugi uus mõiste, samuti pole see Euroopas ainulaadne. 
Siiski on ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) unikaalne selles mõttes, et on esimene 
rahvusvaheline süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteem. Praegu hõlmab see üle 10 
000 energia- ja tööstussektori käitise, mis kokku toodavad peaaegu poole ELi süsihappegaasi 
heitkogustest ja 40 % ELi kõigist kasvuhoonegaaside heitkogustest. Seetõttu loetakse ETSi 
õigusega ELi kliimamuutuse vastu võitlemise strateegia nurgakiviks.

ETSi läbivaatamine on osa komisjoni nn kliima ja taastuva energia paketist, mis võeti vastu 
tänavu 23. jaanuaril. Paketti kuuluvad ettepaneku projektid jõupingutuste jagamise, 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia ning süsiniku kogumise ja säilitamise kohta ja 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi läbivaatamise ettepaneku projekt –
hästi tasakaalustatud ettepanek, mis ETSi märkimisväärselt täiustab ja laiendab.

Käesoleva ettepaneku eesmärgiks on muuta direktiivi 2003/87/EÜ1, millega loodi ETS. Pärast 
2012. aastat on eesmärgiks tugevdada, laiendada ja täiustada ETSi toimimist, mis on üks ELi 
kõige tähtsamaid ja majanduslikult tulusamaid vahendeid kasvuhoonegaaside heitmete 
vähendamise eesmärgi saavutamiseks. Volitused selleks pärinevad 2007. aasta märtsis 
toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumiselt, kus nõuti ELi heitkoguste vähendamist 2020. 
aastaks vähemalt 20 % võrra 1990. aasta tasemega võrreldes, ja 30 % võrra, kui teised 
tööstusriigid annavad ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemise kokkuleppe raames 
võrreldava panuse. Otsus alustada läbirääkimisi nn Kyoto-järgse lepingu koostamiseks tehti 
möödunud aasta detsembris Balil toimunud ÜRO kliimamuutuse teemalisel konverentsil. 
Hädavajalik on, et Kopenhaagenis 2009. aastal toimuval konverentsil saavutataks 
rahvusvahelise tasandi kokkulepe selle pakilise ülemaailmse probleemi lahendamiseks. Kui 
Euroopa tahab olla teerajaja rollis, peame esitama tõhusaid lahendusi ülemaailmse 
kliimamuutuse pidurdamiseks ning täielikult toimiv ETS oleks oluline panus. 

Direktiivi läbivaatamise ettepanek tasakaalustab majandusliku tõhususe ning õigluse vajaduse 
majandussektorite ja liikmesriikide vahel ja annab tööstusele suurema kindluse. Selles 
esitatakse heitkoguste vähendamise prognoosid, mida ETSiga hõlmatud majandussektorid 
vajavad, ning suurem ühtlustamine muudab süsteemi lihtsamaks ja läbipaistvamaks, 
suurendades teiste riikide ja piirkondade huvi sellega liitumise vastu. 

Raportöör hindab komisjoni tehtud tööd ja toetab komisjoni ettepaneku üldist raamistikku, 
samuti eesmärki vähendada heitkoguseid 21 % võrra 2005. aasta heitkogustega võrreldes. 
Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimisel muudetakse piirmäära automaatselt ja 
prognoositavalt, peegeldades ELi kohustust suurendada oma heitkoguste vähendamise 
eesmärki 21 %-lt 30 %-ni. Raportöör toetab ka üht ühtset piirmäära, samuti 2020. aastani 
kestvat 8-aastast kauplemisperioodi ja ülemmäära lineaarset vähendamist 2025. aastani, mil 
on ette nähtud uus läbivaatamine. 

Sajaprotsendilise kauplemise saavutamine energiasektoris 2013. aastaks on mõistlik eesmärk, 
arvestades sektori selge potentsiaaliga kõik õiguspärased kulud vajaduse korral tarbijale üle 

                                               
1  Muudetud nn ühendava direktiiviga 2004/101/EÜ.
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kanda. Lisaks tuleks püüda saavutada 2020. aastaks täielik oksjonisüsteem kõigis sektorites, 
kuivõrd see on tõhusaim ja läbipaistvaim kvootide eraldamise meetod. 

Siiski on raportis mitmes valdkonnas muudatusi tehtud.

1. Süsinikdioksiidi lekkest kõige rohkem mõjutatud sektorites on tõsine vajadus suurema 
kindluse järele.  Euroopa ettevõtted ja investorid vajavad kindlust, et juhul, kui 2009. 
aasta COP-15 konverentsil rahvusvahelist kokkulepet ei saavutata, ei jää koormus 
ainuüksi nende kanda. 

Komisjon vaatab läbi olukorra rahvusvahelise konkurentsi piirese jäävates sektorites ja 
alasektorites ning esitab vajalikud ettepanekud 31. detsembriks 2010, kuus kuud 
varem kui esialgu ette nähtud. Märkimisväärse süsinikulekke riskiga sektorid võivad 
saada kuni 100 % ulatuses tasuta kvoote või selle asemel võidakse kehtestada süsteem, 
mis seab märkimisväärse riskiga käitised kolmandate riikide käitistega võrdsele 
positsioonile. Raportöör on siiski veendunud, et kui ettepanekus teatavad sektorid 
otsesõnaliselt esile tõstetakse, kahjustab see rahvusvahelise kliimakokkuleppe 
saavutamise läbirääkimisi. Pealegi ei tohiks püüda ennetada kõnealust teemat käsitleva 
Euroopa Komisjoni uuringu tulemusi, mis peatselt avaldatakse. Samuti on raportöör 
täpsustanud süsinikulekke määratlust, et suurendada sellest tulenevat ülemaailmset 
keskkonna-alast kasu.

2. Kõik käitajad, kaasa arvatud uued osalejad ja uued sektorid, kelle kasutatud HVÜde ja 
THVde osakaal 2008.–2012. aasta ajavahemikus oli väiksem kui nende heitkogused ja 
kes ei kanna oma õigusi üle, võivad ajavahemiku 2013–2020 igal aastal kasutada 
kvoote kuni 5 % ulatuses oma heitkogustest. See moodustab peaaegu poole 2013.–
2020. aasta heitkoguste vähendamise eesmärgist. Niisugused projektid on lubatavad 
ainult riikide puhul, mis on rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
ratifitseerinud ja täidavad selle kvalitatiivseid nõudeid. Raportöör rõhutab, et 
kriteeriume tuleb muuta rangemaks, lubades ainult nn kuldse standardi tüüpi THVsid 
ja HVÜsid. Rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe saavutamise korral 
suurendatakse ühisrakenduse või puhta arengu mehhanismi ühikute hulka.

3. Ülemaailmne metsade hävitamine jätkub murettekitavas tempos ja selle tõsist panust 
süsihappegaasi heitkoguste suurenemisse ei saa eirata. Sellepärast näeb raportöör ette 
olulise osa oksjonimüügi tulude eraldamise fondidesse, mille eesmärgiks on metsade 
hävitamise vältimine ning säästva metsastamise ja taasmetsastamise edendamine 
riikides, mis on rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe ratifitseerinud. 

4. Laevaliiklust ei ole süsteemi siiani kaasatud ja selle kohta on vaja koostada 
mõjuanalüüs. Siin näib probleemiks olevat heitkoguseid käsitlevate tõendatud andmete 
puudumine. Raportöör näeb ette,. et kuni laevanduse kaasamiseni ühenduse 
heitkogustega kauplemise süsteemi, mis peaks toimuma hiljemalt 2015. aastal, tuleks 
laevanduse heitkogused hõlmata otsusesse liikmesriikide püüete kohta täita 2020. 
aastaks ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustused. 

5. Raportöör on teadlik süsiniku kogumise ja säilitamise (CCS) tehnoloogia 
potentsiaalist ja peab seda ülemaailmse süsinikuheitmete vähendamise lahenduse 
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osaks. Seetõttu teeb ta ettepaneku, et 60 miljonit kvooti uute osalejate reservist jäetaks 
kasutamata kuni 31. detsembrini 2015, et anda need esimesele 12 käitisele, kus on 
enne seda kuupäeva asutud äritegevuse korras süsinikdioksiidi heitmeid koguma ja 
geoloogiliselt säilitama, kusjuures need käitised võivad asuda ükskõik millises ELi 
liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe ratifitseerinud. Kõnealused 12 katseprojekti määrab komisjon kindlaks 
enne 1. jaanuari 2013. 

6. Oksjonimüük peaks olema kvootide jagamise peamine põhimõte ja seda tuleks 
energiasektoris kohaldada alates 2013. aastast. Kui soojuse või jahutuse tootjad saavad 
tasuta kvoote direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega koostootmise teel 
toodetud soojuse või jahutuse eest, eraldatakse tasuta kvoote ka elektrienergia 
omakuluga seotud elektritootmiseks , et tagada võrdne kohtlemine. Kolmandatele 
osalistele netomüügiks mõeldud elektritootmise eest tasuta kvoote ei eraldata. Samal 
viisil võidakse eeskirjadega ette näha tasuta kvootide eraldamine kõrgahjudele, kui 
jääkgaaside teket ei saa vältida. 

Raportöör on veendunud, et senini on poliitikud piinlikult läbi kukkunud nii kliimamuutusele 
reageerimisel kui 2°C eesmärgi täitmisel, mis on vastastikuse eksperdihinnangu saanud 
teaduslikus kirjanduses, sealhulgas valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 
aruannetes ja Sterni aruandes, nii selgesti välja toodud. Seekord ei saa me poolele teele jääda 
– meist sõltub meie laste ja lapselaste tulevik.
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ANNEX - LIST OF SUBMISSIONS BY STAKEHOLDERS1

Organisation Representative
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley

                                               
1  The list is not exhaustive
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Consultant Dr Kevin Bradley
CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
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IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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