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Muudatusettepanek 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 2
Robert Goebbels

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. fr

Selgitus

HKS turg on kunstlik, kus müüakse tegelikkuses ainult nn sooja õhku. Süsteem on ELi 
ettevõtetele kahjulik ning kingitus finantsturgudele, sest võimaldab neil kasutada kõiki 
spekuleerimise vahendeid, kuni pettuseni välja. Pärast Doha konverentsi on ainult EL veel 
pettekujutelma küüsis, uskudes, et kliimamuutusega saab tegeleda turu vahendusel.

Muudatusettepanek 3
Bernd Lange

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1 (uus)
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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Muudatusettepanek 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 liikmesriikide valikuid erinevate 
energiaallikate ja energiavarustuse üldise struktuuri osas. Korrektne õiguslik alus oleks ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõige 2.

Muudatusettepanek 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1
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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) artikli 10 lõikes 4 ei 
ole täpsustatud, kuidas tuleb 
kauplemisperioodil jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht, direktiivi artiklis 9 
on aga muu hulgas täpsustatud, et alates 
2013. aastast vähendatakse igal aastal 
eraldatavat ühenduse saastekvootide 
üldkogust lineaarselt, tehes arvutusi 
alates ajavahemiku 2008–2012 keskelt. 
Kogust vähendatakse lineaarse teguri 
1,74 % võrra võrreldes saastekvootide 
keskmise aastase üldkogusega, mille 
liikmesriigid on eraldanud vastavalt 
komisjoni otsustele siseriiklike 
saastekvootide eraldamise kavade kohta 
ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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) artikli 10 lõikes 4 ei 
ole täpsustatud, kuidas tuleb 
kauplemisperioodil jaotada 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide maht, samas nõutakse 
direktiivi artiklis 9, et saastekvootide 
üldkogust tuleks vähendada lineaarselt 
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teguri 1,74 % võrra võrreldes 
saastekvootide keskmise aastase 
üldkogusega, mille liikmesriigid on 
eraldanud.

Or. en

Selgitus

On selge, et kui soovitakse taastada HKS kui turupõhise süsteemi usaldusväärsus, tohib 
saastekvootide kinnihoidmine olla ainult ühekordne ja erandlik meede.

Muudatusettepanek 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Direktiivi 2009/29/EÜ põhjenduses 
13 täpsustatakse direktiivi 2003/87/EÜ 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri 
eesmärk – lineaarse teguriga tagatakse, et 
saastekvootidega kauplemise süsteemi abil 
vähendatakse heitkoguseid aja jooksul 
järk-järgult ja prognoositavalt ning et 
ühenduse süsteem aitab kulutõhusalt täita 
ühenduse kohustust vähendada 
heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20 % 
võrra. 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. 
aasta otsuse 1999/468/EÜ artikli 2 lõikele 
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2 saab kontrolliga regulatiivmenetlust 
kasutada üksnes alusakti vähem oluliste 
sätete muutmiseks. Vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artiklile 9 määrab komisjon 
kindlaks ühenduse saastekvootide aastase 
üldkoguse. Komisjonil puudub 
saastekvootide absoluutse koguse osas 
kaalutlusõigus ning direktiivi 2003/87/EÜ 
artiklis 10 sätestatakse, et saastekvoodid 
müüakse enampakkumisel lähtuvalt 
absoluutsest kogusest, mis on määratud 
kindlaks direktiivi 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 
esimest lõiku seoses ajavahemikul 2013–
2020 enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide aastakoguse nõuetekohase 
korrigeerimisega kujutab endast 
üldjoontes sekkumist direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 9 sätestatud 
põhinõuetesse. Selliseid sekkumisi saab 
teostada üksnes seadusandliku 
tavamenetluse raames ning neid ei saa 
pidada alusakti vähem oluliste sätete 
muutmiseks. Järelikult ei ole selline 
korrigeerimine võimalik 
komiteemenetluse (kontrolliga 
regulatiivmenetlus) raames, nagu on 
pakkunud komisjon, korrigeerimine 
eeldab seda, et Euroopa Parlament ja 
nõukogu võtavad komisjoni ettepanekul 
vastu õigusakti.

Or. en

Selgitus

Ajakava muutmine tähendaks alusakti olulist muutmist selle võimaliku mõju tõttu 
sertifikaatide hinnale, nagu märgitakse proportsionaalses mõjuhinnangus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010.

Muudatusettepanek 9
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Piiramise ja kauplemise süsteemiga tagatakse, et asjaomane heitkoguste vähendamise 
eesmärk saavutatakse kulutõhusal viisil. Heitkoguste vähendamise tagavad piirmäärad, mitte 
hind.

Muudatusettepanek 10
Holger Krahmer

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 
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”.
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Or. en

Selgitus

Piiramise ja kauplemise süsteemiga tagatakse, et asjaomane heitkoguste vähendamise 
eesmärk saavutatakse kulutõhusal viisil. Heitkoguste vähendamise tagavad piirmäärad, mitte 
hind. Kõrged hinnad põhjustavad üksnes majanduslikke moonutusi ning ohustavad ELi 
ettevõtete konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 11
Paul Rübig

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 komisjon 
peab arvesse võtma järgmisi punkte enne, 
kui ta kaalub erandlikel asjaoludel
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
kohase enampakkumiste ajakava
kohandamist.
1. Tuleb teha kindlaks, kas selline 
kohandamine on kooskõlas komisjoni 
reindustrialiseerimise eesmärgiga, mille 
kohaselt peab ettevõtlussektor 
moodustama 2020. aastaks 20 % ELi 
SKPst.
2. Tuleb tagada, et enampakkumiste 
ajakava võib kohandada ainult juhul, kui 
on oht, et ei saavutata eesmärki 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet 20% võrra.

’ 3. Enne sellise ulatusliku sekkumise 
kaalumist tuleks teostada mõjuhinnang, et 
hinnata konkurentsivõimele ja tööhõivele 
avaldatavat mõju. Aruka reguleerimise 
lähenemisviisiga kooskõlas tuleks tagada, 
et teostatakse konkurentsivõime tagamise 
kontrolle.
4. Samuti tuleks teostada VKEdega seotud 
kontrolle, et hinnata kohandamise mõju 
väikestele ja keskmise suurusega 
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ettevõtetele.
5. Lisaks sellele tuleb kindlaks teha, 
millistel toetustel ja abil on CO2 
tasakaalule negatiivne ja millistel 
positiivne mõju, et välja selgitada, kas 
direktiivi muutmine parandaks CO2
tasakaalu või on muid 
tegutsemisvõimalusi teistes valdkondades.
6. Kui põhjaliku kontrollimise tulemusel 
selgub, et enampakkumiste ajakava tuleb 
muuta, muutes enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide kogust, ei 
tohiks sellise enampakkumisega kaasneda 
saastekvootide lõplikku kustutamist ega 
2020. aastaks sätestatud maksimaalse 
heitkoguste piirmäära kohandamist. 
Sellest tulenevate turuhäirete 
tasakaalustamiseks tuleks lisaks sellele 
tagada, et süsinikdioksiidi lekke sektorite 
loetelu ei lühendata.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Selguse huvides tuleks nimetatud 
direktiivi artikli 10 lõikesse 4 lisada viide 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Holger Krahmer
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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 ei ole
komisjonil õigust kohandada 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 
kohast enampakkumiste ajakava.

Or. de

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem loodi selleks, et aidata vähendada kulutõhusalt 
kasvuhoonegaaside heidet. Praegune enampakkumiste ajakava tagab prognoositavuse ning 
jätab ruumi kavandamisele, samuti võimaldab see saavutada CO2 vähendamise eesmärgi 
aastaks 2020. Ajakava kohandamine häiriks märkimisväärselt turu sujuvat toimimist ning 
oleks seega vastuolus turupõhise saastekvootidega kauplemise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 14
Konrad Szymański

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 ja 
äärmuslike hinnakõikumiste vältimiseks
on komisjonil erandlikel asjaoludel õigus 
kohandada direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõike 4 kohast enampakkumiste ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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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 sekkumist saab 
põhjendada mõjuhinnanguga, millest 
selgub, et on oht, et liit ei saavuta 
eesmärki vähendada ühenduse süsteemi 
raames 2020. aastaks heitkoguseid 21 % 
võrra võrreldes 2005. aasta tasemega, 
ning et sekkumisel ei ole olulist mõju 
süsinikdioksiidilekke osas. Komisjon 
peaks saama teha ainult ühe sellise 
kohanduse ja ainult 1. jaanuaril 2013. 
aastal algava kaheksa-aastase 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

On selge, et kui soovitakse taastada HKS kui turupõhise süsteemi usaldusväärsus, tohib 
saastekvootide kinnihoidmine olla ainult ühekordne ja erandlik meede.

Muudatusettepanek 16
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Komisjon peaks 31. aprilliks 2013. 
aastaks liikmesriikides aluseks võetud 
eelduste ja valitsevate asjaolude põhjal 
esitama kulutõhusa ettepaneku, et 
saavutada 2050. aastani mõeldud vähese 
CO2-heitega majanduse tegevuskavas 
ajavahemikuni 2030 ettenähtud 
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heitkoguste vähendamine, samuti peaks 
ettepanek sisaldama poliitikavalikud 
2030. aastani ettenähtud ELi HKSi 
lineaarse vähendamise kava muutmise 
osas ning 2030. aastaks seatud sidusat 
taastuvenergia eesmärki. 

Or. en

Selgitus

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Muudatusettepanek 17
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisaks käesolevale otsusele ja võttes 
arvesse vajadust säilitada ELi HKSi 
tõhusus ja investeerimisstiimulid, tuleb 
viivitamatult vastu võtta 
struktuurimeetmed süsteemi 
reformimiseks, et 2015., 2016. ja 2017. 
aastaks ettenähtud enampakkumistelt 
lõplikult kõrvaldada 1,4 miljardit 
saastekvooti. 

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Juhul kui komisjon otsustab ajutiselt 
kõrvaldada teatava arvu saastekvoote, 
peaks ta tagama, et kõrvaldatud 
saastekvoodid tuuakse lineaarselt turule 
tagasi alates asjaomase turusekkumise 
kuupäevale järgnevast aastast. 

Or. en

Selgitus

Teoreetiline kavatsus kõrvaldada teatav arv saastekvoote esimese kolme aasta jooksul ja tuua 
need uuesti turule kahe viimase aasta jooksul on vastuolus artikli 9 sätetega. Seetõttu tuleks 
vähemalt selgitada, et lineaarset vähendamist jätkatakse pärast sekkumist.

Muudatusettepanek 19
Holger Krahmer

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

Selgitus

Piiramise ja kauplemise süsteemiga tagatakse, et asjaomane heitkoguste vähendamise 
eesmärk saavutatakse kulutõhusal viisil. Heitkoguste vähendamise tagavad piirmäärad, mitte 
hind.
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Muudatusettepanek 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisaks käesolevale otsusele esitab 
komisjon ELi HKSi järgmise 
läbivaatamise raames ettepanekud 
dünaamilisema saastekvootide eraldamise 
lähenemisviisi rakendamiseks. 
Lähenemisviis peaks tuginema pigem 
tegelikele tootmisteguritele kui 
ajaloolistele võrdlusperioodidele, mille 
puhul on ilmnenud, et nende alusel ei ole 
ELi HKSi võimalik nõuetekohaselt 
kohandada majanduse tõusu- ja 
mõõnaperioodidega. Heitkoguste 
eraldamise süsteemiga tuleks tagada nii 
nõutav absoluutne vähendamine kogu 
ajavahemiku jooksul kui ka võimaldada 
tagantjärele kohanduste tegemist, et 
vältida seda, et vajalikuks osutub 
komisjoni täiendav sekkumine, nt 
üleliigsete kvootide eraldamise või 
kvootide põhjendamatu nappuse 
silumiseks.

Or. en

Selgitus

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.
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Muudatusettepanek 21
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks et saavutada kulutõhusalt 
Euroopa Ülemkogu eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 
80–95 % võrra, tuleb kohandada 
direktiivis 2003/87/EÜ sätestatud 
lineaarset tegurit.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Selleks et säilitada ELi HKSi 
stiimulid, muuta see tõhusamaks ja 
näidata üles samasugust edumeelsust 
nagu võis täheldada kliimapaketi 
vastuvõtmisel, tuleb 2015., 2016. ja 2017. 
aastaks ettenähtud enampakkumistelt 
lõplikult kõrvaldada 1,4 miljardit 
saastekvooti.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Direktiivi 2003/87/EÜ artiklisse 9 
lisatakse pärast teist lõiku järgmine lõik:
„Alates 2014. aastast on lineaarse 
vähendamise tegur 2,5%.”

Or. en

Muudatusettepanek 24
Yannick Jadot
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1 a
Direktiivi 2003/87/EÜ artiklisse 10 
lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Ühekordse erandina lõikest 1 
võetakse vastavalt lõike 2 punkti 2 
kohaselt aastatel 2015, 2016, 2017 
enampakkumisel müüdavast 
saastekvootide kogusest alaliselt tagasi 1,4 
miljardit saastekvooti.”

Or. en

Muudatusettepanek 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – sissejuhatav osa
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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

Muudatusettepanek 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.

Kui mõjuhinnangust selgub, et liit jääb 
maha käesolevas direktiivis nõutavast 
ühenduse süsteemis 2020. aastaks heite 
vähendamise eesmärgi saavutamise 
ajakavast, ja et mõju süsinikdioksiidi 
lekkele altitele seadmetele on piiratud, 
võib komisjon vajaduse korral kohandada 
maksimaalselt 900 miljoni saastekvoodi 
võrra artikli 13 lõikes 1 osutatud, 1. 
jaanuaril 2013 algava ajavahemiku 
ajakava. Kui komisjon teeb ettepaneku 
pidada kinni teatav arv saastekvoote, tuleb 
tagada, et kõnealused saastekvoodid 
võetakse uuesti kasutusele lineaarselt.
Komisjon teeb ainult ühe sellise 
kohanduse.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu otsus – muutmisakt
Artikkel 1
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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.

Määrus on kooskõlas käesoleva direktiivi 
teiste sätetega, eelkõige artiklis 9 
sätestatuga.

Or. en

Selgitus

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Muudatusettepanek 28
Konrad Szymański

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.

Komisjon võib erandlikel asjaoludel teha 
ettepaneku kohandada artikli 13 lõikes 1 
osutatud, 1. jaanuaril 2013 algava 
ajavahemiku ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Komisjon teeb 
ainult ühe ettepaneku sellise 
kohandamise kohta ning üksnes pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist.
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Et tagada enampakkumiste 
prognoositavus, eelkõige seoses 
saastekvootide hinnanguliste mahtudega 
vastavalt käesolevale lõikele, on mis tahes 
kohandamine, sealhulgas 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide mahu või osalise mahu 
vähendamine rangelt keelatud.

Or. en

Selgitus

Et tagada õigusraamistiku kindlus ja enampakkumiste prognoositavus, nagu ka investorite 
usaldus ELi HKSi turupõhise toimimise vastu, eelkõige enampakutavate saastekvootide 
mahtudesse, tuleks rangelt keelata enampakutavate saastekvootide mahu või osalise mahu mis 
tahes kohandamine. Ajakava puudutav sekkumine peaks olema sisult tehniline.

Muudatusettepanek 29
Judith A. Merkies

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.

Komisjon võib erandlikel asjaoludel 
kohandada artikli 13 lõikes 1 osutatud, 1. 
jaanuaril 2013 algava ajavahemiku
ajakava, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine. Komisjon piirdub ühe 
kohandamisega, enne kui kaalutakse 
struktuurimeetmeid, et kõrvaldada 
tasakaalustamatus.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska
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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.

Komisjon võib erandlikel asjaoludel teha 
ettepaneku kohandada artikli 13 lõikes 1 
osutatud, 1. jaanuaril 2013 algava 
ajavahemiku ajakava, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Komisjon teeb 
ainult ühe ettepaneku sellise 
kohandamise kohta ning üksnes pärast 
sidusrühmadega konsulteerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Adam Gierek

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 tehakse vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõikele 2 
otsuseid iga perioodi ajakava kohandamise 
kohta, et tagada turu nõuetekohane 
toimimine.”

Or. pl

(Vt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 192 lõiget 2.)

Selgitus

Keskkonnapoliitikat tuleks kujundada nii ELi kui ka riikide tasandil, seega on selles 
valdkonnas pädevus jagatud. Seetõttu ei saa komisjon kehtestada liikmesriikide 
energiaallikate valikut ega energiavarustuse struktuuri.

Muudatusettepanek 32
Jean-Pierre Audy
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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 esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
kohandada iga perioodi ajakava, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine.”

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Holger Krahmer

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.”

Komisjon hoidub iga perioodi ajakava
kohandamisest, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine.

Or. de

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem loodi selleks, et aidata vähendada kasvuhoonegaaside 
heidet kulutõhusalt. Enampakkumiste ajakava võimaldab saavutada CO2 vähendamise 
eesmärgid aastaks 2020 prognoositava, kavandamist võimaldava protsessi käigus. Ajakava 
kohandamine segaks turu takistamatut toimimist ning oleks seega vastuolus turupõhise 
saastekvootidega kauplemise eeskirjadega.

Muudatusettepanek 34
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 10 – lõige 4 – lõigud 1 a ja 1 b (uued) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse 
järgmised lõigud:
„Mis tahes kohandamisega peab 
kaasnema liikmesriigi tasemel 
mõjuhinnang, milles hinnatakse 
eelnimetatud kohandamise mõju tulule, 
mille liikmesriik on saanud 
enampakkumisest.
Kui esimeses lõigus nimetatud 
kohandamine põhjustab liikmesriigi 
enampakkumisest saadava tulu 
kahanemist 2013. aastal ja igal järgneval 
aastal kuni aastani 2020, teeb komisjon 
ettepaneku kompenseerivate meetmete 
kohta, et vähendada negatiivset mõju 
liikmesriikide tulule.”

Or. en

Selgitus

HKSi direktiivi artikli 10 lõike 3 kohaselt tuleks vähemalt 50% saastekvootide 
enampakkumistest saadud tulust kasutada kliimamuutuse mõjude leevendamiseks ja nendega 
kohanemiseks arenguriikides. Et võimaldada liikmesriikidel täita võetud kohustusi ning seega 
rahvusvahelisi ootusi ELi kliimaabi osas, ei tohiks enampakkumiste ajakava muutmine 
põhjustada ühegi liikmesriigi enampakkumisest saadava tulu vähenemist.

Muudatusettepanek 35
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Mis tahes kohandamist tuleb kohaldada 
ainult nende liikmesriikide suhtes, kelle 
energiasektoris toimub täielik 
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enampakkumine, ning see ei tohi mingil 
juhul mõjutada nendes liikmesriikides 
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide mahtu, kes on otsustanud 
kasutada üleminekuperioodil tasuta 
eraldatud saastekvoote elektritootmiseks 
kooskõlas artikliga 10c.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid võivad otsustada kasutada üleminekuperioodil tasuta eraldatud saastekvoote, et 
ajakohastada elektritootmist vastavalt ELi HKSi direktiivi artiklile 10c. Üleminekuperioodil 
tasuta eraldatud kvoodid arvatakse maha saastekvootide kogusest, mille asjaomane 
liikmesriik paneks muidu artikli 10 lõike 2 kohaselt müüki enampakkumisele. 
Enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahu piiramise puhul oleks neil liikmesriikidel 
vähem saastekvoote, mis võib tähendada, et allesjäänud enampakkumisõigustest ei pruugi 
piisata.

Muudatusettepanek 36
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Mis tahes kohandamist, mille tagajärjel 
piiratakse 2013. aastal või igal järgneval 
aastal kuni aastani 2020 enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahtu, ei 
kohaldata IIb lisas loetletud liikmesriikide 
suhtes.”

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele, kes saavutasid 2005. aastal Kyoto protokollis sätestatud võrdlusaastaga 
võrreldes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 20% vähenemise, eraldati täiendavalt 2% 
enampakkumisel müüdavate saastekvootide üldkogusest, et kompenseerida nende kulusid, mis 
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tulenesid suurest heitkoguste vähendamisest varasematel aastatel. Vähendamaks 
enampakkumiste ajakava muutmise mõju, tuleks IIb lisas loetletud liikmesriigid vabastada 
sellistes mehhanismides osalemisest, mis piiravad enampakkumisel müüdavate saastekvootide 
tulevast mahtu.

Muudatusettepanek 37
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Mis tahes kohandamist, mille tagajärjel 
piiratakse 2013. aastal või igal järgneval 
aastal kuni aastani 2020 enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahtu, ei 
kohaldata IIa lisas loetletud liikmesriikide 
suhtes.”

Or. en

Selgitus

Ühenduse solidaarsuse ja kasvu huvides eraldati teatavatele liikmesriikidele täiendavalt 10% 
saastekvootide üldkogusest. Kõik need riigid eeldavad kliima- ja energiapaketi rakendamisel 
suuremaid kulusid. Vähendamaks enampakkumiste ajakava võimaliku muutmise mõju, tuleks 
IIa lisas loetletud liikmesriigid vabastada sellistes mehhanismides osalemisest, mis piiravad 
enampakkumisel müüdavate saastekvootide tulevast mahtu.

Muudatusettepanek 38
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1 f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Et tagada enampakkumiste 
prognoositavus, eelkõige seoses 
saastekvootide hinnanguliste mahtudega 
vastavalt käesolevale lõikele, on mis tahes 
muutmiseks, sealhulgas enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahu või 
osalise mahu vähendamiseks, vaja 
liikmesriikide ühehäälset nõusolekut.”

Or. en

Selgitus

2008. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu sõnul määravad liikmesriigid vastavalt oma 
põhiseadusest tulenevatele nõuetele ja eelarvesätetele kindlaks, kuidas kasutada ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvootide oksjonil saadud tulusid. Seepärast peaksid 
liikmesriigid võtma ühehäälselt vastu kõik sellised muutused enampakkumiste ajakavas, mis 
mõjutavad liikmesriikide enampakkumistest saadud tulu.

Muudatusettepanek 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 seoses 
saastekvootide hinnanguliste mahtudega 
vastavalt käesolevale lõikele, on mis tahes 
muutmiseks, sealhulgas enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahu või 
osalise mahu vähendamiseks vaja 
liikmesriikide ühehäälset nõusolekut.”
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Mis tahes kohandamisega peab 
kaasnema liikmesriigi tasemel 
mõjuhinnang, milles hinnatakse 
eelnimetatud kohandamise mõju tulule, 
mille liikmesriik on saanud 
enampakkumisest. Komisjon teeb 
ettepaneku kompenseerivate meetmete 
kohta, et vähendada negatiivset mõju 
liikmesriikide tulule.”

Or. en

Selgitus

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Muudatusettepanek 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

1 c. Artikli 10 lõikele 4 lisatakse järgmine 
lõik:
„Mis tahes kohandamist, mille tagajärjel 
piiratakse 2013. aastal või igal järgneval 
aastal kuni aastani 2020 enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahtu, ei 
kohaldata IIa lisas loetletud 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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
„Mis tahes kohandamist, mille tagajärjel 
piiratakse 2013. aastal või igal järgneval 
aastal kuni aastani 2020 enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide mahtu, ei 
kohaldata IIb lisas loetletud liikmesriikide 
suhtes.”

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidele, kes saavutasid 2005. aastal Kyoto protokollis sätestatud võrdlusaastaga 
võrreldes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 20% vähenemise, eraldati täiendavalt 2% 
enampakkumisel müüdavate saastekvootide üldkogusest. Täiendav osa enampakkumisel 
müüdavaid saastekvoote pidi kompenseerima nende liikmesriikide kulusid, mis tulenesid 
suurest heitkoguste vähendamisest varasematel aastatel. Vähendamaks enampakkumiste 
ajakava võimaliku muutmise mõju, tuleks IIb lisas loetletud liikmesriigid vabastada sellistes 
mehhanismides osalemisest, mis piiravad enampakkumisel müüdavate saastekvootide tulevast 
mahtu.

Muudatusettepanek 43
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 29a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Artikli 29a lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Kui saastekvoodi hind Euroopa 
süsinikuturul ületab rohkem kui kuue 
järjestikuse kuu jooksul vähem või 
rohkem kui kolm korda saastekvootide 
keskmist hinda kahe eelneva aasta 
jooksul, kutsub komisjon koheselt kokku 
otsuse nr 280/2004/EÜ artikli 9 alusel 
loodud komitee koosoleku.”

Or. en

Selgitus

Selmet kaaluda direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 muutmist, tuleb artiklis 29a teha 
teistsugune muudatus, mis tagab suurema õiguskindluse. Praegusel kujul võimaldab artikkel 
29a reageerimist ülemäärasele hinnakõikumisele, kuid tegelikult on see meede kasutusel 
üksnes olukorras, kus saastekvootide hind on liiga kõrge. Esildatud muudatusettepaneku 
kasutuselevõtul võimaldaks ainult üks õigusvahend reageerida iga kord, kui on vaja võtta 
regulatiivset meedet.
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Muudatusettepanek 44
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 b (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 29a – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 b
Artikli 29a lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) meede, mis võimaldab liikmesriikidel 
korraldada osa enampakkumisel 
kauplemiseks ette nähtud koguse 
müügist enampakkumisel või sellega 
viivitada;”

Or. en

Selgitus

Selmet kaaluda direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 muutmist, tuleb artiklis 29a teha 
teistsugune muudatus, mis tagab suurema õiguskindluse. Praegusel kujul võimaldab artikkel 
29a reageerimist ülemäärasele hinnakõikumisele, kuid tegelikult on see meede kasutusel 
üksnes olukorras, kus saastekvootide hind on liiga kõrge. Esildatud muudatusettepaneku 
kasutuselevõtul võimaldaks ainult üks õigusvahend reageerida iga kord, kui on vaja võtta 
regulatiivset meedet.

Muudatusettepanek 45
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 c (uus)
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 29a – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 c
Artikli 29a lõikesse 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„b a) meede, mis võimaldab 
liikmesriikidel loobuda osast 



AM\921553ET.doc 31/31 PE501.951v01-00

ET

enampakkumisel kauplemiseks ette 
nähtud koguse müügist 
enampakkumisel;”

Or. en

Selgitus

Selmet kaaluda direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 muutmist, tuleb artiklis 29a teha 
teistsugune muudatus, mis tagab suurema õiguskindluse. Praegusel kujul võimaldab artikkel 
29a reageerimist ülemäärasele hinnakõikumisele, kuid tegelikult on see meede kasutusel 
üksnes olukorras, kus saastekvootide hind on liiga kõrge. Esildatud muudatusettepaneku 
kasutuselevõtul võimaldaks ainult üks õigusvahend reageerida iga kord, kui on vaja võtta 
regulatiivset meedet.


