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Muudatusettepanek 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Ettepanek võtta vastu otsus
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepanek koondada tegevused perioodi lõppu oleks eelnevalt 
väljakujunenud turumehhanismi sekkumine, mis õõnestab HKSi ennustatavust ning 
usaldusväärsust. Lisaks on praeguses majanduskriisi olukorras täiendavate energiakulude 
kehtestamine Euroopa kodanikele vastuvõetamatu. Samuti kujutab see tõsist ohtu meie 
tööstusele, mis juba praegu kannatab rahvusvahelise konkurentsivõime puudumise all.

Muudatusettepanek 10
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ettepanek: välja jäetud
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,
millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ 
kasvuhoonegaaside saastekvootide
enampakkumiste ajastamist käsitlevate 
sätete täpsustamiseks
(EMPs kohaldatav tekst)

Or. el

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt, mis on kahjulik 
tööstusele ja elektrienergia tarbijatele. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) andmetel saaksid majanduslikult haavatavamad liikmesriigid 900 Mt 
saastekvootide täieliku kõrvaldamisega kaasnevat tulu ebaproportsionaalselt. Koormus 
sisemajanduse koguprodukti protsendina on kõrgem järgmistes riikides: Bulgaaria, Eesti, 
Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Leedu ja Kreeka.

Muudatusettepanek 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 2,

Or. en

Selgitus

Turu toimimise ajakava muutmine mõjutab oluliselt liikmesriigi valikut erinevate 
energiaallikate vahel tema energiaga varustamise üldstruktuuri puhul. Seega peaks olema 
õiguspärane alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõige 2.
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Muudatusettepanek 12
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
artikli 10 lõikes 4 ei ole täpsustatud, 
kuidas tuleb kauplemisperioodil jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht.

välja jäetud

Or. el

Muudatusettepanek 13
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
artikli 10 lõikes 4 ei ole täpsustatud, kuidas 
tuleb kauplemisperioodil jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta 
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
artikli 10 lõikes 4 ei ole täpsustatud, kuidas 
tuleb kauplemisperioodil jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht. Direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 9 on sätestatud, et 
saastekvootide kogust vähendatakse 
lineaarse teguri 1,74 % võrra võrreldes 
liikmesriikide poolt välja antud 
saastekvootide keskmise aastase 
üldkogusega.



PE502.103v01-00 6/24 AM\922728ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Selleks et taastada HKSi usaldusväärsus turupõhise süsteemina, peaks olema selge, et 
igasugune edasilükkamine võib toimuda vaid erandkorras ning erandliku meetmena.

Muudatusettepanek 14
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Nõukogu direktiivi 1999/468/EÜ 
artikli 2 punkti b kohaselt saab 
regulatiivmenetlust kasutada ainult 
põhiõigusakti väheoluliste sätete 
muutmiseks. Direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 9 kohaselt määrab komisjon igal 
aastal ühenduse saastekvootide 
üldkoguse. Komisjonil puudub 
kaalutlusõigus seoses saastekvootide 
üldkogusega. Direktiivi 2003/87/EÜ 
artikliga 10 on ette nähtud saastekvootide 
müümine enampakkumisel üldkoguse 
alusel, mis on kindlaks määratud 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 9 sätestatud 
menetluse alusel. Enampakkumise 
protsess on välja töötatud direktiivi 
väheoluliste osade muutmiseks. Komisjoni 
ettepanek muuta direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 4 esimese lõigu viimast 
lauset – eelkõige ajavahemikul 2013–2020 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide aastakoguses tehtavate 
asjakohaste paranduste kindlakstegemise 
kohta – on sisuliselt sekkumine 
põhinõuetesse, mis on sätestatud direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 9. Selliseid sekkumisi 
saab kindlaks määrata vaid 
seadusandliku tavamenetluse korras ning 
neid ei saa käsitada põhiõigusakti 
väheolulise muutmisena. Seega ei saa 
selliste paranduste kohta otsuseid teha 
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komisjoni väljapakutud komiteemenetluse 
teel (kontrolliga regulatiivmenetlus); need 
nõuavad komisjoni ettepaneku alusel nii 
Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu 
seadusandlikku akti.

Or. en

Selgitus

Igasugune ajakava muutmine oleks sertifikaatide hindadele võimaliku mõju avaldamise tõttu 
põhiõigusakti oluline muudatus, nagu näitab proportsionaalne mõjuhinnang, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010.

Muudatusettepanek 15
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Tuletab meelde direktiivi 
2003/87/EÜ eesmärki, mille kohaselt loodi 
ELi heitkogustega kauplemise süsteem 
selleks, et vähendada kulutasuvalt ja 
majanduslikult tõhusal viisil 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Or. en

Selgitus

Heitkoguste piiramise ja nendega kauplemise süsteem tagab, et kõnealused heitkoguste 
vähendamise eesmärgid täidetakse kulutasuval viisil. Nimelt on piiramine see, mis tagab 
heitkoguste vähendamise, mitte hind.

Muudatusettepanek 16
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Komisjoni teatises „Tugevam 
Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks” (COM(2012)0582) 
tuletatakse meelde, et „järjest olulisemaks 
muutub ka soodne ja kindel juurdepääs 
energiale ja toormaterjalile, sest
need moodustavad paljudes 
tööstusharudes märkimisväärse kuluosa”, 
samal ajal kui „hinnad on
Euroopa tööstuse jaoks keskmiselt 
kallimad kui muudes tööstusriikides, 
näiteks USAs,
Kanadas, Mehhikos ja Koreas, ning see 
vahe on viimasel kümnendil 
suurenenud”. Selles teatises leitakse, et 
„tulevase
energiapoliitika väljatöötamisel tuleb 
hoolikalt arvesse võtta Euroopa 
energiahinna mõju”.

Or. en

Selgitus

Heitkoguste piiramise ja nendega kauplemise süsteem tagab, et kõnealused heitkoguste 
vähendamise eesmärgid täidetakse kulutasuval viisil. Nimelt on piiramine see, mis tagab 
heitkoguste vähendamise, mitte hind. Kõrged hinnad viivad ainult majanduslike moonutusteni 
ning ohustavad Euroopa tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 17
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 4 kohast enampakkumiste 

välja jäetud
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ajakava.

Or. el

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt, mis on kahjulik 
tööstusele ja elektrienergia tarbijatele. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) andmetel saaksid majanduslikult haavatavamad liikmesriigid 900 Mt 
saastekvootide täieliku kõrvaldamisega kaasnevat tulu ebaproportsionaalselt. Koormus
sisemajanduse koguprodukti protsendina on kõrgem järgmistes riikides: Bulgaaria, Eesti, 
Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Leedu ja Kreeka.

Muudatusettepanek 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 4 kohast enampakkumiste 
ajakava.

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks ei 
kohanda komisjon direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 4 kohast enampakkumiste 
ajakava.

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem loodi eesmärgiga vähendada kulutasuvalt ja 
majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kehtiv enampakkumiste ajakava 
tagab prognoositavuse ning CO2-heite vähendamise eesmärkide täitmise aastaks 2020. 
Igasugune enampakkumiste ajakava muutmine moonutaks tõsiselt turu nõuetekohast toimimist 
ning on seega vastuolus turupõhiste HKSi eeskirjadega.

Muudatusettepanek 19
Romana Jordan
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava
tingimusel, et sellist muudatust saab 
põhjendada mõjuhinnanguga, mis näitab, 
et Euroopa Liit ei suuda ilmselt 
2020. aastal saavutada heitkoguste 
vähendamist liidu süsteemi kohaselt 21 % 
alla 2005. aastal teatatud heitetasemest ja 
et sekkumisel ei ole märkimisväärset mõju 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumisele.
Komisjon peaks saama teha ainult ühe 
sellise kohanduse ja ainult 1. jaanuaril 
2013 algava kaheksa-aastase 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

Selleks et taastada HKSi usaldusväärsus turupõhise süsteemina, peaks olema selge, et 
igasugune edasilükkamine võib toimuda vaid erandkorras ning erandliku meetmena.

Muudatusettepanek 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.

(2) Õiguskindluse ja turu prognoositavuse 
huvides tuleks täpsustada, et turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks ning 
hindade liigse kõikumise vältimiseks on 
komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kui komisjon otsustab ajutiselt 
keelduda teatud arvu saastekvootide 
eraldamisest, peab ta tagama, et need 
saastekvoodid võetakse uuesti kasutusele 
lineaarsel viisil pärast ühe aasta 
möödumist vastavast turul sekkumise 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

„Teoreetiline” kavatsus keelduda teatud arvu saastekvootide eraldamisest esimese kolme 
aasta jooksul ja need turule tagasi tuua kahe viimase aasta jooksul oleks vastuolus artikli 9 
sätetega; seega peaks vähemalt selgitama, et sekkumise järel toimub edasine lineaarne 
vähendamine.

Muudatusettepanek 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Nimetatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise eesmärgid 
aastaks 2020 täidetakse iga hinna puhul –
isegi kui kulub 0 eurot sertifikaadi kohta 
– heitkogustega kauplemise süsteemi 
üldist piirmäära esindavate piiratud arvu 
saastekvootide tõttu.

Or. en
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Selgitus

Heitkoguste piiramise ja nendega kauplemise süsteem tagab, et kõnealused heitkoguste 
vähendamise eesmärgid täidetakse kulutasuval viisil. Nimelt on piiramine see, mis tagab 
heitkoguste vähendamise, mitte hind.

Muudatusettepanek 23
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seepärast tuleks direktiivi 2003/87/EÜ 
vastavalt muuta,

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt, mis on kahjulik 
tööstusele ja elektrienergia tarbijatele. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) andmetel saaksid majanduslikult haavatavamad liikmesriigid 900 Mt 
saastekvootide täieliku kõrvaldamisega kaasnevat tulu ebaproportsionaalselt. Koormus
sisemajanduse koguprodukti protsendina on kõrgem järgmistes riikides: Bulgaaria, Eesti, 
Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Leedu ja Kreeka.

Muudatusettepanek 24
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisaks käesolevale direktiivi 
2003/87/EÜ muudatusele peaks komisjon 
järgmisesse saastekvootidega kauplemise 
süsteemi läbivaatamisse lisama 
ettepanekud, et rakendada saastekvootide 
eraldamiseks dünaamilisemat 
lähenemisviisi. See lähenemisviis peaks 
võtma aluseks pigem tegelikud 
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tootmistegurid kui eelnevad 
võrdlusperioodid, mille kasutamine on 
tõestanud, et HKSi ei ole võimalik 
nõuetekohaselt rakendada 
majanduskasvu ja -surutise suhtes. 
Tagades absoluutarvudes nõutud 
vähendamise kogu perioodi vältel, peaks 
saastekvootide eraldamise süsteem 
lubama teha hilisemaid kohandusi, et 
vältida vajadust komisjoni täiendavate 
sekkumiste järele, näiteks selleks, et 
leevendada liigset eraldamist ja 
saastekvootide põhjendamatut 
puudujääki.

Or. en

Selgitus

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Muudatusettepanek 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et olla kooskõlas kulutasuva 
suundumusega, mis järgib Euroopa 
Ülemkogu eesmärki saavutada 
2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähenemine 80–95 % võrra, 
on vaja kohandada direktiivis 2003/87/EÜ 
sätestatud lineaarset tegurit.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Arvestades, et sertifikaatide hinnad 
võivad tõusta, peaks kaaluma teatavaid 
riigiabimeetmeid käsitlevate suuniste, mis 
on seotud kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
pärast 2012. aastat (SWD(2012)130 final) 
(SWD(2012)131 final) (kaudne heide), 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/29/EÜ (otsene heide) artikli 10 a 
punktides 14–17 välja toodud 
kriteeriumide läbivaatamist, arvestades 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
ohtu ning sektoritevahelise konkurentsi 
moonutamist.

Or. en

Selgitus

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Muudatusettepanek 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)
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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

3 a. Turu nõuetekohase toimimise 
säilitamise nimel peaks komisjon vajaduse 
korral tegema ettepaneku kehtestada 
püsivad struktuursed lahendused, eriti 
selleks, et määrata kindlaks ajavahemikul 
2013–2020 enampakkumisel müüdavate 
kasvuhoonegaaside saastekvootide 
kogused, eesmärgiga jõustada kavandatav 
õigusakt 2014. aasta juuniks.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Arvestades vajadust säilitada 
süsteemi stiimulid ning muuta süsteem 
tõhusamaks ja taastada kliimapaketi 
vastuvõtmise ajal kavandatud kõrged 
eesmärgid, peab enampakkumise teel 
2015., 2016. ja 2017. aastal alaliselt 
kaotama 1,4 miljardit saastekvooti.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 välja jäetud
Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
esimesele lõigule lisatakse järgmine 
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lause:
„Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.”

Or. el

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt, mis on kahjulik 
tööstusele ja elektrienergia tarbijatele. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) andmetel saaksid majanduslikult haavatavamad liikmesriigid 900 Mt 
saastekvootide täieliku kõrvaldamisega kaasnevat tulu ebaproportsionaalselt. Koormus
sisemajanduse koguprodukti protsendina on kõrgem järgmistes riikides: Bulgaaria, Eesti, 
Rumeenia, Tšehhi Vabariik, Slovakkia, Leedu ja Kreeka.

Muudatusettepanek 30
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:
„Alates 2014. aastast on lineaarse 
vähendamise tegur 3,9 %.”

Or. en

Muudatusettepanek 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige -1 (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:
„Alates 2014. aastast on lineaarse 
vähendamise tegur 2,5 %.”

Or. en

Muudatusettepanek 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige -1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Artiklisse 10 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 a. Ühekordse erandina lõikest 1 ja 
vastavalt lõike 2 punktile b kaotatakse 
alatiselt 2015., 2016. ja 2017. aastal 
enampakkumise teel müüdavad 
saastekvoodid koguses 1,4 miljardit 
kvooti.”

Or. en

Muudatusettepanek 33
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
esimesele lõigule lisatakse järgmised 
laused:

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Komisjon ei kohanda iga perioodi ajakava, 
et tagada turu nõuetekohane toimimine.

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem loodi eesmärgiga vähendada kulutasuvalt ja 
majanduslikult tõhusalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kehtiv enampakkumiste ajakava 
tagab prognoositavuse ning CO2-heite vähendamise eesmärkide täitmise aastaks 2020. 
Igasugune enampakkumiste ajakava muutmine moonutaks tõsiselt turu nõuetekohast toimimist 
ning on seega vastuolus turupõhiste HKSi eeskirjadega.

Muudatusettepanek 35
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Kui mõjuhinnang näitab, et liit ei suuda 
täita kõnealuse direktiiviga nõutud 
heitkoguste vähendamise eesmärki 
2020. aastaks liidu süsteemi alusel ning et 
mõju nendele rajatistele, mis puutuvad 
kokku kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise olulise ohuga, on piiratud, 
võib komisjon vajaduse korral kohandada 
artikli 13 lõikes 1 osutatud perioodi, mis 
algab 1. jaanuaril 2013, ajakava 
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maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi 
ulatuses. Kui komisjon teeb ettepaneku 
jätta saastekvoodid eraldamata, peab 
olema tagatud nende saastekvootide 
uuesti kasutusele võtmine lineaarsel viisil. 
Komisjon teeb ainult ühe sellise 
kohanduse.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Komisjon võib erandlikel asjaoludel 
kohandada artikli 13 lõikes 1 osutatud 
perioodi, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ajakava, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Komisjon teeb ainult ühe 
sellise kohanduse.
Et tagada enampakkumiste 
prognoositavus eelkõige vastavalt 
artikli 10 lõikes 4 osutatud saastekvootide 
hinnangulisele kogusele, on igasuguse 
muudatuse tegemine, sealhulgas 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide koguse vähendamine või 
osaline vähendamine, rangelt keelatud.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada õigusraamistiku kindlus ning enampakkumiste prognoositavus ja tagada 
investorite usaldus turupõhise ELi HKSi toimimise vastu, eelkõige enampakkumiseks valmis 
saastekvootide kogused, peaks olema igasugune muudatus koguses ja enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide koguse muutmine rangelt keelatud. Ajakava võib muuta vaid 
„tehnilistel” põhjustel.
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Muudatusettepanek 37
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Kui erandlikel asjaoludel on vaja 
ühekordselt sekkuda enampakkumiste 
ajakavasse ELi HKSi kogu kolmanda 
perioodi ulatuses, võtavad liikmesriigid 
viivitamata vastu finantsmeetmed, et katta 
sellise sekkumise tulemusel tekkinud 
lühikese ja keskpika perioodi kaudseid 
kulusid, mis avalduvad elektrihinna näol 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumisega 
seotud sektorites. Sellised finantsmeetmed 
peavad olema kooskõlas sama valdkonna 
riigiabieeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Hinnangute kohaselt (Reuters Point Carbon, 14. november 2012) tooks nn tegevuste perioodi 
lõppu koondamine Euroopa suurimatele energiatarbijatele kaasa elektrihinna tõusu, tekitades 
üle 1,2 miljardi euro võrra suuremad elektriarved ehk 3 %-lise hinnatõusu igal järgmisel 
kolmel aastal. Väga oluline on, et kõik erakorralise sekkumise hüpoteesid tasakaalustatakse 
selliste asjakohaste meetmete võtmisega nii ELi kui ka riiklikul tasandil, mis võimaldavad 
neutraliseerida negatiivse mõju konkurentsivõimeliseks jääda püüdvatele kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise sektoritele.

Muudatusettepanek 38
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga Kui erandlikel asjaoludel on vaja 
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perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

ühekordselt sekkuda enampakkumiste 
ajakavasse ELi HKSi kogu kolmanda 
perioodi ulatuses, võtavad liikmesriigid 
viivitamata vastu finantsmeetmed, et katta 
sellise sekkumise tulemusel tekkinud 
lühikese ja keskpika perioodi kaudseid 
kulusid, mis avalduvad elektrihinna näol 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumisega 
seotud sektorites. Sellised finantsmeetmed 
peavad olema kooskõlas sama valdkonna 
riigiabieeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Hinnangute kohaselt on teada, et (Reuters Point Carbon, 14. november 2012) nn tegevuste 
perioodi lõppu koondamine tooks Euroopa suurimatele energiatarbijatele kaasa elektrihinna 
tõusu, tekitades üle 1,2 miljardi euro võrra suuremad elektriarved ehk 3 %-lise hinnatõusu 
igal järgmisel kolmel aastal. Praeguse Euroopa majanduslanguse ajal on väga oluline, et 
kõik CO2 heitkoguste hüpoteesid tasakaalustatakse selliste asjakohaste meetmete võtmisega, 
mis võimaldavad neutraliseerida negatiivse mõju konkurentsivõimeliseks jääda püüdvatele 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise sektoritele.

Muudatusettepanek 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Et tagada enampakkumiste 
prognoositavus eelkõige vastavalt 
artikli 10 lõikes 4 osutatud saastekvootide 
hinnangulisele kogusele, on igasuguse 
muudatuse tegemiseks, sealhulgas 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide koguse või osalise koguse 
vähendamine, vaja kõikide liikmesriikide 
ühehäälset otsust.”
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Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu tuletab meelde, et liikmesriigid määravad kooskõlas oma põhiseadusest 
tulenevate nõuete ja eelarvenõuetega kindlaks, kuidas kasutada ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi saastekvootide enampakkumistest saadud tulusid. Seega peavad kõik liikmesriigid 
võtma ühehäälselt vastu kõik liikmesriikides enampakkumiste kaudu saadud tulu mõjutavad 
muudatused seoses enampakkumiste ajakavaga.

Muudatusettepanek 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Iga kohandusega kaasneb mõjuhinnang 
tehtud kohanduse mõju kohta 
liikmesriikide enampakkumiste tulule.
Kui lõikes 1 osutatud kohandus viib mis 
tahes liikmesriigi enampakkumiste tulu 
vähenemiseni 2013. aastal ning igal 
järgneval aastal kuni 2020. aastani, teeb 
komisjon ettepaneku määrata 
hüvitusmeetmed, mis vähendavad 
liikmesriikide enampakkumiste tulule 
avalduvat negatiivset mõju.”

Or. en

Selgitus

Vastavalt HKSi direktiivi artikli 10 lõikele 3 tuleb osa saastekvootide enampakkumistel 
müümisel saadud 50 % tulust kasutada kliimamuutusega kohanemise ning kliimamuutuse 
leevendamise rahastamiseks arenguriikides. Selleks et võimaldada liikmesriikidel täita enda 
lubadusi ja seeläbi täita rahvusvaheline ootus, et EL pakub kliimamuutuse suhtes abi, ei 
tohiks ükski kohandus enampakkumiste ajakavas viia üheski liikmesriigis enampakkumistest 
tuleneva tulu vähenemiseni.
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Muudatusettepanek 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Iga kohandust, mis piirab 2013. aastal 
või igal järgneval aastal kuni 
2020. aastani enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide kogust, ei 
tuleks kohaldada II a lisas sätestatud 
liikmesriikide suhtes.”

Or. en

Selgitus

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Muudatusettepanek 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 d (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Iga kohandus, mis piirab 2013. aastal 
või igal järgneval aastal kuni 
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2020. aastani enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide kogust, ei 
tuleks kohaldada II b lisas sätestatud 
liikmesriikide suhtes.”

Or. en

Selgitus

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


