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Muudatusettepanek 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

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 heitkoguste 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt ja seda 
päikeseenergiatööstuse ja tarbijate arvel. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) sõnul pärineks 900 miljoni tonni saastekvootide mahu täielikust 
kõrvaldamisest saadav tulu ebaproportsionaalsel viisil majanduslikult nõrgimatest 
liikmesriikidest. Selle maksumus protsendina SKPst oleks kõrgem Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, 
Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Leedu ja Kreeka jaoks.
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Muudatusettepanek 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ 
kasvuhoonegaaside saastekvootide 
enampakkumiste ajastamist käsitlevate 
sätete täpsustamiseks

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2003/87/EÜ

Or. it

Muudatusettepanek 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ
kasvuhoonegaaside saastekvootide 
enampakkumiste ajastamist käsitlevate 
sätete täpsustamiseks

millega täpsustatakse kasvuhoonegaaside 
saastekvootide enampakkumiste ajastamist
käsitlevaid sätteid ja muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem 

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).
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Muudatusettepanek 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Liidus on saavutatud ELi kliima- ja 
energiapaketis seatud eesmärkide kohane 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähenemine, 
seda peamiselt Euroopas 2008. aastast 
saadik kestnud majanduskriisi tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Euroopa Ülemkogu 22. mai 2013. 
aasta järeldustes märgitakse, et ELi 
energiapoliitika peab ohutul ja 
jätkusuutlikul viisil tagama leibkondade 
ja ettevõtete energiavarustuse kindluse 
taskukohase ja konkurentsivõimelise 
hinna ja kuluga.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. el

Muudatusettepanek 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 direktiiviga 
2003/87/EÜ loodud kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemis on 
selged struktuurilised puudujäägid: ühelt 
pool on süsteem CO2-heite ülekandumise 
ärahoidmise asemel seda hoopis 
soodustanud, ning teiselt poolt on süsteem 
suurendanud energia maksumust nendes 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
sektorites, kus heite ülekandumist ei 
esine.

Or. it

Muudatusettepanek 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus

                                               
1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.
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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) Direktiivis 2003/87/EÜ1 ei ole 
täpsustatud, kuidas tuleb
kauplemisperioodidel jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht.

____________
1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 30
Jean-Pierre Audy

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) Mitu korda ja viimati 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiviga 2009/29/EÜ1 muudetud
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. 

____________
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1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) 2011. aasta lõpuks oli kogunenud 
955 miljoni suurune saastekvootide 
ülejääk. See ülejääk kasvab, kui ei võeta 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
(HKS) käsitlevaid struktuurimeetmeid.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Majanduskriisist ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumisest 
tingitud saastekvootide nõudluse 
kokkukukkumine on saastekvootide 
turuväärtust järsult langetanud. 
Paradoksaalselt on ELi HKS olnud ainult 
nii võimeline saavutama direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 1 lõikes 1 seatud 
eesmärki vähendada tulemuslikult ja 
majanduslikult tõhusalt 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid. On 
lihtne ennustada, et kui ELi majandus 
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jälle hoogustub, kasvavad ka 
süsinikdioksiidi heitkogused ning koos 
sellega tõuseb saastekvootide turuväärtus.

Or. it

Muudatusettepanek 33
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
artiklile 1 loodi ELi heitkogustega 
kauplemise süsteem selleks, et vähendada 
tulemuslikult ja majanduslikult tõhusalt 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Selline suur saastekvootide ülejääk 
toob kaasa esialgselt kavandatuga 
võrreldes madalama CO2-hinna ning 
vähendab vähese CO2-heitega 
tehnoloogiasse investeerimise stiimuleid 
ja suurendab ohtu, et liit jääb rohkelt CO2 
heitkoguseid tekitavate taristute lõksu.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).
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Muudatusettepanek 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) 2012. aasta novembris esitas 
komisjon kooskõlas direktiiviga 
2003/87/EÜ Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande CO2-turu toimimise 
kohta. Aruandes kinnitati, et ELi HKS 
aitab heitkoguseid vähendada, kuid 
heitkoguste vähendamise kulutõhusus 
seati kahtluse alla, sest pakkumise ja 
nõudluse vaheline tasakaalustamatus 
turul on suur ja üha kasvav. Aruandes 
tehti lisaks kindlaks võimalused 
struktuurimeetmeteks, mida tuleks 
tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks 
kavandada.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi HKS on seega ise oma 
mittetoimimist tõendanud ning seetõttu 
tuleks süsteem kaotada praegu kehtiva 
kauplemisperioodi lõpul 2020. aastal, 
arvestades ka asjaolu, et just 2020. aastal 
jõustub uus ülemaailmne ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioon.
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Or. it

Muudatusettepanek 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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. 
Enampakkumismenetluse eesmärk on 
muuta direktiivi 2003/87/EÜ vähem 
olulisi sätteid. 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 
komisjoni väljapakutud komiteemenetluse 
teel (kontrolliga regulatiivmenetlus). Need 
nõuavad komisjoni ettepaneku alusel nii 
Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu 
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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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Komisjoni teatises „Tugevam 
Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks” (COM(2012)582) 
tuletatakse meelde, et „järjest olulisemaks 
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muutub ka soodne ja kindel juurdepääs 
energiale ja toormaterjalile, sest need 
moodustavad paljudes tööstusharudes 
märkimisväärse kuluosa”, samas kui 
„hinnad on Euroopa tööstuse jaoks 
keskmiselt kallimad kui muudes 
tööstusriikides, näiteks USAs, Kanadas, 
Mehhikos ja Koreas, ning see vahe on 
viimasel kümnendil suurenenud” ning 
seepärast jõutakse teatises järeldusele, et 
„tulevase energiapoliitika väljatöötamisel 
tuleb hoolikalt arvesse võtta Euroopa 
energiahinna mõju”.
___________
1 COM(2012)0582

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 40
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.

välja jäetud

Or. el
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Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte heitkoguste 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt ja seda 
päikeseenergiatööstuse ja tarbijate arvel. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) sõnul pärineks 900 miljoni tonni saastekvootide mahu täielikust 
kõrvaldamisest saadav tulu ebaproportsionaalsel viisil majanduslikult nõrgimatest 
liikmesriikidest. Selle maksumus protsendina SKPst oleks kõrgem Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, 
Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Leedu ja Kreeka jaoks.

Muudatusettepanek 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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
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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 43
Jean-Pierre Audy

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 huvides tuleks 
täpsustada, et komisjonil on erandlikel 
asjaoludel õigus kohandada 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
kohast enampakkumiste ajakava. Turu 
nõuetekohase toimimise tagamiseks 
kaalub komisjon võimalust luua 
sõltumatu asutus, mis teostab järelevalvet 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi üle Euroopa Liidus.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Karl-Heinz Florenz

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 sekkumist saab 
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põhjendada mõjuhinnanguga, millest 
selgub, et mõju sektoritele, mis puutuvad 
kokku kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise olulise ohuga, on piiratud. 
Komisjon peaks saama teha ainult ühe 
sellise kohanduse ja ainult 1. jaanuaril 
2013. aastal algava kaheksa-aastase 
ajavahemiku jooksul.
Üleminek vähese CO2-heitega 
majandusele on raske ülesanne, eriti 
energiamahukates tööstusharudes. 
Seetõttu on vaja aktiivselt toetada vähese 
CO2-heitega tehnoloogia näidisprojekte. 
Seda eesmärki arvestades on 
enampakkumiste ajakava kohandamine 
võimalus sellise toetamise algatamiseks. 
Kogemusi on juba saadud vähese CO2-
heitega tehnoloogia toetamises NER300 
programmi kaudu. Kuni 2030. aastani ette 
nähtud kliima- ja energiapoliitika 
raamistikus tuleks sellist toetamist jätkata 
ja suurendada, ning lisaks tuleks toetus 
ette näha läbimurdetehnoloogiale.

Or. en

Selgitus

Juhul kui ajakava vastu võetakse, kasutatakse saastekvootide nn ülekandmisest pärinevat tulu 
selleks, et aidata energiamahukatel tööstusharudel CO2-heidet vähendada, luues selleks 
tööstusinnovatsiooni fondi. Fond luuakse HKSi direktiivi raames eksisteeriva NER300 
programmi eeskujul. Fondi toetused on ette nähtud konkreetseks eesmärgiks ja neid ei saa 
reservi kanda.

Muudatusettepanek 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

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

kohandada direktiivi 2003/87/EÜ kohast 
enampakkumiste ajakava.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 46
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Direktiivi 2003/87/EÜ kohane 
heitkoguste vähendamine tagatakse 
piirmäära kehtestamisega kvootide 
pakkumisele, mis peab vähenema 1,74% 
aastas, olenemata CO2 hinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) 2020. aastaks ettenähtud asjaomane 
heitkoguste vähendamise eesmärk 
saavutatakse igal juhul – isegi 0-euroste 
sertifikaatide puhul –, kuna ELi HKSi 
üldisele piirmäärale vastavate 
saastekvootide arv on piiratud.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 48
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kohandamisele kuuluvad 
saastekvoodid tuleks kanda strateegilisse 
reservi, et parandada ELi HKSi stabiilsust 
ning toetada vähese CO2-heitega 
majandusele üleminekuks vajalikku 
töötajate ümberõpet ja oskuste 
arendamist. Selleks tuleks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt edaspidi 
vastu võetavates struktuurimeetmetes ette 
näha nende kvootide kasutamine 
objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide 
alusel reservi raames, mis võimaldaks ELi 
HKSil paremini kohanduda pakkumise ja 
nõudluse äärmise tasakaalustamatusega. 

Or. en

Muudatusettepanek 49
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kuigi CO2 hind on madalam, kui 
algselt kavandatud, peaks komisjon 
lähtuma regulatiivse järjepidevuse 
põhimõttest ühe kauplemisperioodi vältel 
ning võtma arvesse hetke majandusolusid, 
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kui ta määrab kindlaks loetelu sektoritest 
ja allsektoritest, kus võib ajavahemikul 
2015–2019 valitseda märkimisväärne 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
oht. 

Or. en

Selgitus

Komisjon peab kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohuga sektorite loetelu 
kindlaksmääramisel võtma arvesse hetke majandusolukorda. Praegu loetellu kantud sektoreid 
uuest loetelust välja ei jäeta. Tööstusel on vaja pikaajalist prognoositavust, seetõttu peaks 
komisjon lähtuma regulatiivse järjepidevuse põhimõttest.

Muudatusettepanek 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Enampakkumiste ajakava 
kohandamist tuleb käsitada lühiajalise 
meetmena, mitte struktuurimeetmena, 
mille eesmärk on kõrvaldada ELi HKSi 
turu tasakaalustamatus. ELi HKSi 
puudujääkide kõrvaldamiseks 
struktuurimeetmete võtmise eesmärgil 
peaks saama teha ainult ühe sellise 
kohanduse ja ainult 1. jaanuaril 2013 
algava kaheksa-aastase ajavahemiku 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 51
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Läbipaistvuse huvides peab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
tõendama, et esinevad erandlikud 
asjaolud ja et täidetud on kriteeriumid 
2003/87/EÜ artikli 13 lõikes 1 osutatud 
perioodile järgnevate perioodide ajakava 
võimalikuks edasiseks kohandamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Enampakkumiste ajakava 
kohandamist tuleb käsitada lühiajalise 
meetmena, mitte struktuurimeetmena, 
mille eesmärk on kõrvaldada ELi HKSi 
turu tasakaalustamatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. el
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Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte heitkoguste 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt ja seda 
päikeseenergiatööstuse ja tarbijate arvel. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) sõnul pärineks 900 miljoni tonni saastekvootide mahu täielikust 
kõrvaldamisest saadav tulu ebaproportsionaalsel viisil majanduslikult nõrgimatest 
liikmesriikidest. Selle maksumus protsendina SKPst oleks kõrgem Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, 
Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Leedu ja Kreeka jaoks.

Muudatusettepanek 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Direktiiv 2003/87/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Or. it

Muudatusettepanek 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Üldiselt on Kyoto protokolli kohaselt 
turumehhanismidel põhinev 
kliimamuutuste alane poliitika osutunud 
ebatõhusaks, kuna neid mehhanisme ei 
kohaldata ülemaailmselt, ning 
läbipaistmatuks. EL peaks seetõttu 
aegsasti kaaluma alternatiivse poliitika 
vastuvõtmist.

Or. it

Muudatusettepanek 56
Jo Leinen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek 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 57
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiad ning teatavate 
taastuvate energiaallikate arendamine on 
praegu kulukas, ning nende kulutõhus ja 
mõistliku hinnaga kasutamine sõltub 
nende tehnoloogiate edasisest arengust. 
Heitkogustega kauplemise süsteemi 
reform peaks olema suunatud tõhusale 
stimuleerimisele, et tagada seeläbi 
vajalikud investeeringud teadus- ja 
arendustegevusse, mis tooks turule vähese 
CO2-heitega tehnoloogia.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Enne kui komisjon esitab 
ettepanekud struktuurimeetmete kohta 
direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamiseks, 
peaks ta kaaluma lisaks CO2-turu 2012. 
aasta aruandes nimetatud võimalikele 
meetmetele ka muude meetmete lisamist, 
et tagada süsteemi täielikult turupõhiseks 
jäämine. Lisaks peaks komisjon tegema 
ettepaneku, et enampakkumise tulud 
eraldataks kohustuslikus korras 
uuenduslike keskkonnahoidlike 
tehnoloogiate heaks. Kasvuhoonegaaside 
heite ülekandumise ohuga sektorite ja 
allsektorite loetelu tuleks kohandamata 
jätta, et tagada tööstuse jaoks suurim 
võimalik kindlus.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Praegune madal CO2 hind on 
tingitud muu hulgas mitmesugustest 
arvukatest taastuvate energiaallikate 
riiklikest toetuskavadest, mis tulenevad 
taastuvenergia direktiivist. Pikemas 
perspektiivis ELi HKSi tõhususe 
suurendamiseks ja regulatiivse 
järjekindluse tagamiseks peaks komisjon 
2013. aasta lõpuks esitama paremini 
integreeritud süsteemi struktuuri, et 
edendada taastuvenergia arengut ELi 
tasandil pärast 2020. aastat. Lisaks peaks 
komisjon kaaluma võimalusi luua 
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eriotstarbeline reserv (NER300 alusel) 
uuenduslike säästvate 
energiatehnoloogiate jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Kõik süsteemi reformi meetmed 
peavad olema kavandatud nii, et need 
suurendaksid usaldusväärsust heitkoguste 
piiramise ja nendega kauplemise süsteemi 
pikaajalise stabiilsuse suhtes, kuid 
võimaldaksid samal ajal turul määrata 
saastekvootide hinna. Õigussätete ja 
meetmetega tuleb tagada, et 
saastekvootide enampakkumisel müügist 
saadud otsene tulu investeeritaks 
teadustegevusse, mis aitaks vähese CO2-
heitega tehnoloogiat odavamaks muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
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 
lause:
„Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
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nõuetekohane toimimine.”

Or. el

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi eesmärk on heitkoguste vähendamine ja mitte heitkoguste 
hinnakujundus. Majanduslanguse perioodil sekkub komisjon turul otseselt ja seda 
päikeseenergiatööstuse ja tarbijate arvel. Ühendkuningriigi energeetika ja kliimamuutuste 
ministeeriumi (DECC) sõnul pärineks 900 miljoni tonni saastekvootide mahu täielikust 
kõrvaldamisest saadav tulu ebaproportsionaalsel viisil majanduslikult nõrgimatest 
liikmesriikidest. Selle maksumus protsendina SKPst oleks kõrgem Bulgaaria, Eesti, Rumeenia, 
Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Leedu ja Kreeka jaoks.

Muudatusettepanek 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Direktiiviga 2003/87/EÜ loodud 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem lõpeb 31. detsembril 
2020. Direktiiv 2003/87/EÜ tunnistatakse 
seetõttu kehtetuks alates 1. jaanuarist 
2021.

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

Or. it

Muudatusettepanek 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 

Komisjon ei kohanda iga perioodi ajakava.
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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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 järgmine:

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

„Kui erinevate tööstusharude hinnangust 
selgub, et kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise olulise ohuga kokku 
puutuvatele rajatistele eeldatavasti 
märkimisväärset mõju ei avaldu, või kui 
komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid 
eesmärgiga hüvitada kaudsete kulude 
võimalik suurenemine, võib komisjon
vajaduse korral kohandada ajakava artikli 
13 lõikes 1 viidatud, 1. jaanuaril 2013. 
aastal algavaks perioodiks maksimaalselt 
900 miljoni saastekvoodi puhul. Kui
komisjon teeb ettepaneku keelduda 
teatava arvu saastekvootide eraldamisest,
tagab ta, et need saastekvoodid võetakse 
uuesti kasutusele lineaarsel viisil alates 
keeldumise kuupäevale järgnevast aastast.
Komisjon teeb kuni 2020. aastani ainult 
ühe sellise kohanduse.”
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 järgmine:

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

„Kui erinevate tööstusharude hinnangust 
selgub, et kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise olulise ohuga kokku 
puutuvatele sektoritele või allsektoritele 
eeldatavasti märkimisväärset mõju ei 
avaldu, või kui komisjon teeb ettepaneku 
võtta meetmeid eesmärgiga hüvitada 
kaudsete kulude võimalik suurenemine, 
võib komisjon vajaduse korral kohandada 
ajakava artikli 13 lõikes 1 viidatud, 1. 
jaanuaril 2013. aastal algavaks perioodiks 
maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi 
puhul. Komisjon teeb kuni 2020. aastani 
ainult ühe sellise kohanduse.”

Or. en

Muudatusettepanek 66
Karl-Heinz Florenz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 

Kui erinevate tööstusharude hinnangust 
selgub, et kasvuhoonegaaside heite 
ülekandumise olulise ohuga kokku 
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nõuetekohane toimimine. puutuvatele rajatistele eeldatavasti 
märkimisväärset mõju ei avaldu, või kui 
komisjon teeb ettepaneku võtta meetmeid 
eesmärgiga hüvitada kaudsete kulude 
võimalik suurenemine, võib komisjon
vajaduse korral kohandada ajakava artikli
13 lõikes 1 viidatud, 1. jaanuaril 2013. 
aastal algavaks perioodiks maksimaalselt 
900 miljoni saastekvoodi puhul. 
Kui komisjon teeb ettepaneku pidada 
kinni teatav arv saastekvoote, tagab ta, et 
kõnealused saastekvoodid võetakse 
prognoositaval viisil uuesti kasutusele.
Komisjon teeb kuni 2020. aastani ainult 
ühe sellise kohanduse.
Kinnipeetud saastekvootidest 600 miljonit 
kasutatakse näidisprojektide 
edendamiseks, mille eesmärk on CO2 -
heite vähendamine energiamahukates 
tööstusharudes (tööstusinnovatsiooni 
fond). Selleks luuakse fond, mis lähtub 
NER300 (artikli 10 a lõige 8) põhimõttest.
Tööstusinnovatsiooni fondist toetust 
saavad projektid valitakse välja hiljemalt 
31. detsembriks 2020.
Sellel eesmärgil muudetakse komisjoni 
otsust 2010/670/EL (millega nähakse ette 
kriteeriumid ja meetmed, et rahastada 
tööstuslikke näidisprojekte)1 hiljemalt 31. 
detsembril 2015.
____________
1 ELT L 290, 6.11.2010, lk 39.

Or. en

Selgitus

Juhul kui ajakava vastu võetakse, kasutatakse saastekvootide nn ülekandmisest pärinevat tulu 
selleks, et aidata energiamahukatel tööstusharudel CO2-heidet vähendada, luues selleks 
tööstusinnovatsiooni fondi. Fond luuakse HKSi direktiivi raames eksisteeriva NER300 
programmi eeskujul. Fondi toetused on ette nähtud konkreetseks eesmärgiks ja neid ei saa 
reservi kanda.
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Muudatusettepanek 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 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.

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine, ainult juhul, kui 
on täidetud järgmised tingimused:
a) igas liikmesriigis on vähemalt ühe 
aasta jooksul süstemaatiline 
majanduskasv vähemalt 1%, ning
b) kütteostuvõimetuse määr igas 
liikmesriigis on alla 8% vastavalt 
Ühendkuningriigi kütteostuvõimetuse 
määra mudelile.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 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.

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

Kui sellise kohandamise tulemusel jääb 
märkimisväärne arv saastekvoote ELi 
HKSi 3. etapis enampakkumisel varakult 
müümata, kasutatakse neid kvoote uue 
reservi loomiseks, et suurendada ELi 
HKSi stabiilsust ning aidata kaasa 
sotsiaalsetele ja oskustega seotud 
aspektidele üleminekul vähese CO2-
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heitega majandusele.

Or. en

Selgitus

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Muudatusettepanek 69
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 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, 1. 
jaanuaril 2013 algava ajavahemiku
ajakava, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Komisjon teeb ainult ühe 
sellise kohanduse.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral kohandab komisjon iga 
perioodi ajakava, et tagada turu 

Komisjon võib erandlikel asjaoludel 
kohandada iga perioodi ajakava, et tagada 
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nõuetekohane toimimine. turu nõuetekohane toimimine. Artikli 13 
lõikes 1 osutatud ajavahemikul teeb 
komisjon ainult ühe sellise kohanduse.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).

Muudatusettepanek 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon edastab 30. juuniks 2015 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teostatavusuuringu ja tasuvusanalüüsi 
sellise kliimamuutuste alase poliitika 
kohta, mis põhineb muudel kui 
turuvahenditel ja hõlmab sh 
süsinikdioksiidimaksu kehtestamist ELi 
piiril.

Or. it

Muudatusettepanek 72
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Komisjoni ergutatakse esitama 
ettepanekut muuta direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 a lõiget 8, et laiendada 
olemasolevat ELi rahastamismehhanismi 
(NER300) uuenduslike vähese CO2-
heitega tehnoloogia arendamiseks ning 
kohaldada seda ka sellise 
arendustegevuse suhtes, mis võib 
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vähendada energiamahukate 
tööstusharude kulusid ja CO2-heidet.
Mehhanismi rahastatakse osa või kõikide 
nende saastekvootide müügist, mis on 
käesoleva otsusega ajutiselt HKSist kinni 
peetud. Rahaline toetus eraldatakse enne 
3. etapi lõppu 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Olemasolev NER300 rahastamismehhanism tuleneb HKSi 300 miljoni saastekvoodi müügist 
ning selle abil toetatakse mitmesuguste uuenduslike taastuvenergiaprojektide arendamist. 
Kinnipeetud saastekvootide müük võib anda lisarahastamisvahendeid ja neid tuleks kasutada 
selleks, et edendada tehnoloogiauuendusi, mis tulevad kasuks energiamahukatele 
tööstusharudele. Selline müük alandab ajutiselt süsinikdioksiidi hinda, kuid tagab samal ajal 
kvootide pöördumatu kõrvaldamise HKSist.

Muudatusettepanek 73
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Komisjon esitab vajaduse korral 
muudetud ettepaneku, mille eesmärk on:
a) muuta direktiivi 2003/87/EÜ artiklit 9, 
et kindlustada lineaarse vähendamise 
teguri 1,74% aastas kohaldamine pärast 
2020. aastat. Teostatakse erinevaid 
võimalusi ning majandusharusid ja 
äristsenaariume hõlmav mõjuhinnang ja 
vajaduse korral kaalutakse süsteemi 
edasist karmistamist, et saavutada ELi 
CO2-heite vähendamise pikaajalised 
eesmärgid aastaks 2050 ja pärast seda. 
Hinnangus võetakse arvesse 
rahvusvahelise CO2 turu olukorda ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise 
probleemi; 
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b) muuta direktiivi 2003/87/EÜ artiklit 10, 
et kehtestada süsteemis nn ex post 
mehhanism, mille kohaselt kohandatakse 
piirmäära järgi saastekvootide 
väljastamist, võttes arvesse tootmistaset 
igas majandustsükli etapis. ettepanekus 
kavandatakse nn CO2-pank, kuhu 
hoiustatakse üleliigsed saastekvoodid ja 
kust neid saab jälle vabastada. CO2-panga 
loomisel kehtestatakse selged eeskirjad 
saastekvootide hoiustamise ja vabastamise 
tingimuste kohta;
c) muuta direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõiget 3, et tagada kogu saastekvootide 
enampakkumisel müügist saadud tulu 
suunamine investeeringuteks vähese CO2-
heitega tehnoloogia alasesse teadus- ja 
arendustegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise 
kuupäeval.

Or. en

Selgitus

Nõukogu eesistujariigi 22. veebruari tekst (6705/13).


