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LÜHISELGITUS

ELi eesmärki vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 30% võrra võib toetada 
eeldusel, et teised arenenud riigid ja majanduslikult enam arenenud arengumaad kohustuvad 
vähendama heidet samal määral. Samuti võib toetada kohustust vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks vähemalt 20%, olenemata rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimisest.

Saastekvootidega kauplemise süsteemi on EL töötanud välja oma kasvuhoonegaaside heite 
kulutasuval ja majanduslikult tõhusal viisil vähendamise strateegia nurgakivina. Turupõhine 
instrument on hindamatu vahend ja Euroopas maailma suurima süsinikuturu loomine, samuti 
kulude sidumine süsinikuga, annavad märku selle tohutust potentsiaalist. Tuginedes 
varasematele kogemustele tunnistatakse siiski, et ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi 
käsitleval direktiivil on veel arenguruumi, nii et praegune ettepanek saastekvootidega 
kauplemise süsteemi muutmise ja laiendamise kohta on tervitatav.

Tuleb rõhutada komisjoni ettepaneku kvaliteeti. Üleminek kogu ELi hõlmavale kvootide 
piirmäärale parandab ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi kooskõla ja prognoositavust, 
andes samas vastuse kehtiva süsteemi tõsistele konkurentsiprobleemidele. Oksjonil müük on 
ratsionaalne ja läbipaistev viis kvootide eraldamiseks. Samuti on tervitatav komisjoni 
ettepanek selgitada puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse ühikute kasutamiskriteeriume.

Võimalikud piirid praeguse ettepaneku parandamisele.

On põhjust arvata, et ELi saastekvootidega kauplemise süsteem tuleb luua viisil, mis 
võimaldab seda rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral siduda ülemaailmse 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga. Siiski on võrdväärselt oluline, et süsteem toimiks ka 
ilma rahvusvahelise kokkuleppeta.

Kui rahvusvahelisi siduvaid kokkuleppeid, mis hõlmavad sektorisiseseid kvantifitseeritavaid 
kompromisse, ei sõlmita, on süsinikdioksiidi lekke oht (st kasvuhoonegaaside heidet tekitava 
tegevuse ümberpaigutamine kolmandatesse riikidesse), mis suurendab ülemaailmset heidet ja 
ohustab majandustegevust ELis, suur probleem, mis vajab asjakohast lahendust.

Tööstusharude liigitamine süsinikdioksiidi lekkeohu alusel on keeruline ja oluline toiming;
seda tuleb teha täiesti läbipaistvalt võimalikult kiiresti, et tõsta prognoositavust tööstusharude 
jaoks; samuti tuleb võtta arvesse sisendi eeldatava hinnatõusu kaudset ja vahetut mõju. Tasuta 
kvoodid tuleb siduda selgete võrdlusanalüüsidega kõikidel juhtudel, kus rahvusvahelised 
kokkulepped ei taga oksjonimüügi konkurentsialast neutraalsust. Liigitamine tuleb teha 
konsulteerimisel Euroopa Parlamendi, nõukogu ning asjaomaste sektorite ja allsektoritega.

Põhimõte, mille kohaselt liikmesriigid müüvad saastekvoote oksjonil kõrgeima pakkumise 
tegijatele, sealhulgas finantssektorile, ei ole selge ning vajab üksikasjalikku selgitamist;
vaatamata sellele, et nimetatud uue turuvõimaluse vastu tunnevad ilmselget huvi finantsturul 
osalejad, tuleb silmas pidada kasvuhoonegaaside saastekvootide vähendamise üldist eesmärki, 
ehk põhikäitajatele (süsinikdioksiidi heidete tekitajatele) sobiva hinnaga juurdepääsu tagamist 
kvooditurule. Oksjonite praktiline toimimine on saastekvootidega kauplemise süsteemi 
käsitleva läbivaadatud ettepaneku oluline säte ja seetõttu kohaldatakse selle suhtes 
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kaasotsustamismenetlust.

Sarnaselt ei tohi intressitulu, mida liikmesriigid loodavad saada oksjonimüügist, käsitleda uue 
tuluallikana praeguse puudujäägi katmiseks, vaid pigem uue strateegilise võimalusena toetada 
säästvat arengut, leevendusmeetmeid, tehnoloogia uuendus- ja teadustegevust ning 
arengumaadele, eriti vähim arenenud riikidele, kohanemisprotsessis antavat abi. Sellised 
prioriteedid muudavad vajalikuks nõuetekohase läbipaistvuse Euroopa Parlamendi ja 
kodanike suhtes ning erilise kontrolli konkurentsi- ja riigiabiküsimustes.

Lisaks näitavad esimesest kahest etapist saadud kogemused kalduvust panna lõpptarbijate 
õlgadele suur maksukoormus eri tööstusharude, eriti energiatööstuse, kulude katmiseks.
Täielik oksjonimüük energiasektoris vajab piisavat kontrolli, samuti tõelisi 
vähendamispüüdlusi energiatootjate poolt. Hinnanguline oht, et lõpptarbija jaoks 
energiahinnad kallinevad, paneb tõsiselt muretsema nende hindade mõju üle Euroopas 
valitsevale inflatsioonisurvele, sotsiaalse ja majandusliku mõju üle madalama ja keskmise 
sissetulekuga leibkondadele ning nende kaudse mõju üle energiatarbijate üldkuludele 
majandusharudes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AD\741397ET.doc 5/46 PE406.161v04-00

ET

saavutamisele kaasa aitama. ning meretransport ja tsemenditööstus,
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama.
Rahvusvahelisest meretranspordist 
pärinevad heited tuleks lülitada ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
2015. aastaks või muul viisil hõlmata 
otsustega, mis käsitlevad liikmesriikide 
tegevust oma kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamiseks, et täita kohustusi, mis 
ühendus on aastani 2020 võtnud 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamise 
vallas.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kasvavad puud ja puit ja selle 
kõrvaltooted on väga oluliseks süsiniku 
kogumise ja säilitamise allikaks. Lisaks 
aitab metsamaterjal fossiilenergia 
asendajana võidelda kasvuhooneefekti 
vastu. Seega on metsad tõelised süsiniku 
looduslikud reservid. Kuid metsade 
väljajuurimisel ja põletamisel paisatakse 
see süsinik atmosfääri. Seetõttu on 
kliimamuutuse leevendamiseks oluline 
luua metsade kaitsemehhanismid.

Selgitus

Maakasutuse muutumine (nt troopiliste metsade raadamine) tekitab 20% 
kasvuhoonegaasidest maailmas. Metsade raadamine tekitab maailmas 6 miljardit tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalenti aastas.

Prantsusmaa puhul hõlmab süsiniku säilitamine 15,6 miljonit tonni, kusjuures kinni püütakse 
10% kasvuhoonegaasidest. Süsiniku asendamine toimub hinnanguliselt 14 miljoni tonni 
ulatuses. Ilma metsa ja puiduta moodustaks Prantsusmaa heide lisaks 108 miljonit tonni, s.t 
ligikaudu 20% rohkem süsinikku.

Muudatusettepanek 3
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Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Võttes arvesse metsasektori olulist 
potentsiaali globaalse soojenemise 
vähendajana, tuleb luua stiimulid 
metsasektori parendamiseks ja 
arendamiseks, võttes seejuures arvesse 
muid metsa funktsioone. 

Selgitus

Võttes arvesse valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 2007. aasta raportit, kus on öeldud, 
et metsade säästva arengu pikaajaliste strateegiate kavandamine, mille eesmärk on säilitada 
või suurendada süsinikuvaru metsades, kusjuures samal ajal toodetakse metsamaterjali, 
tööstuspuitu ja energiapuitu, aitab olulisel määral kaasa kliimamuutuste leevendamisele.
Sellega tuletatakse meelde Euroopa Parlamendi 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni, kus 
kutsutakse Euroopa Komisjoni üles lisama teatavaid metsandustegevusi süsinikdioksiidi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 20 %
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust; arendada 
välja taastuvenergiaallikaid, et saavutada 
ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20 % osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20 % võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 

(15) Kliimamuutustega võitlemiseks ja 
nende vältimatute mõjudega kohanemiseks 
tehtavaid jõupingutusi silmas pidades on 
asjakohane kasutada vähemalt 90%
saastekvootide oksjonite tuludest selleks, 
et: vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid; kohaneda kliimamuutuste 
mõjudega; rahastada heitkoguste 
vähendamise ja mõjudega kohanemise 
alast uurimis- ja arendustegevust käesoleva 
direktiivi reguleerimisala sektorites; 
arendada välja taastuvenergiaallikaid, et 
saavutada ELi eesmärk jõuda 2020. aastaks 
taastuvenergia 20% osatähtsuseni; 
saavutada ühenduse eesmärk suurendada 
energiatõhusust 2020. aastaks 20% võrra; 
koguda ja geoloogiliselt säilitada 
kasvuhoonegaase; toetada ülemaailmset 
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rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitelt saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

energiatõhususe ja taastuvenergia fondi; 
rahastada meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohanemise 
hõlbustamiseks arengumaades ning 
lahendada sotsiaalprobleeme, nagu 
võimaliku elektrihinna tõusu mõju 
madalama ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele. See protsendimäär on 
oluliselt madalam kui ametiasutuste 
eeldatav netotulu oksjonitest, arvestades 
võimalikku madalamat tulu ettevõtte 
tulumaksu laekumisest. Lisaks sellele 
tuleks saastekvootide oksjonitelt saadavat 
tulu kasutada ühenduse süsteemi juhtimise 
halduskulude katteks. Tuleks ette näha 
sätted oksjonitulude kõnealustel 
eesmärkidel kasutamise jälgimiseks. 
Selline teatamine ei vabasta liikmesriike 
asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 
sätestatud kohustusest teatada teatavatest 
riiklikest meetmetest. Käesoleva 
direktiiviga ei piirata asutamislepingu 
artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate 
tulevaste riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

käitiste poolt toodetud samasuguse soojuse
eest eraldatakse tasuta kvoote. Sellele 
vaatamata peab elektrisektori tootmine 
jätkuma koos tõsiste püüdlustega 
vähendada heidet. Kõiki kulude 
edasisuunamisi tuleb hinnata ja 
analüüsida, eriti seoses nende rolliga 
Euroopa Liidu inflatsioonisurves, 
sotsiaalse ja majandusliku mõjuga 
madala ja keskmise sissetulekuga 
leibkondadele ning kaudse mõjuga 
energiatarbijate üldkuludele 
majandusharudes. Konkurentsiasutused 
peaksid olema eriti valvsad märkama, kui 
turujõudu energiahinna ülemäärase 
ja/või tasakaalustamata tõstmise näol 
kuritarvitatakse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Muude ühenduse süsteemiga 
hõlmatud sektorite puhul tuleks 100% 
toetustest jaotada tasuta juhul, kui ei ole 
sõlmitud tõhusat ja kontrollitavat 
rahvusvahelist kokkulepet ja/või 
rahvusvahelist sektorisisest kokkulepet. 
Kui selline kokkulepe on olemas, tuleks
ette näha üleminekusüsteem, mille puhul 
moodustavad 2013. aastal eraldatavad 
tasuta kvoodid 80% kogusest, mis vastab 
kõnealuste käitiste poolt 2005.–2007. 
aastal tekitatud heitkoguste 
protsendimäärale ühenduse heidete 
üldkogusest, väljendatuna 
protsendimäärana ühenduse aasta 
kvootidest. Seetõttu tuleks tasuta 
eraldatavaid kvoote igal aastal vähendada 
võrdsete koguste võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.
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Selgitus

Sama kui põhjendus 13. Arvestades, et saastekvootidega kauplemise süsteemile seatud 
eesmärgiks on vähendada süsinikuheidet väikseima kuluga majandusele (põhjendus 1), on 
tasuta eraldamine tööstusharu jaoks, v.a elektritootmine, kõige tõhusam jaotusviis. Oksjonite 
ainus eelis on, et see laiendab süsteemi süsinikdioksiidivabadele tehnoloogiatele, mis ei ole 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud, nagu tuuma-, hüdro- ja tuuleenergia 
tootmine. Oksjonitel võib seetõttu olla energiatööstuse puhul eeliseid, kuid muude 
tööstusharude puhul on need vähem tõhusad.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine 
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade ja 
sektorisiseste võrdlusanalüüside alusel, et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul. Kõnealuste eeskirjade ja
võrdlusanalüüside puhul tuleks arvesse 
võtta kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist,
taastuvenergiaallikaid, koostootmist ning 
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist.
Sellised eeskirjad ei tohiks olla ajendiks, et 
heitkoguseid suurendada, ning peaksid 
tagama, et järjest suurem osa saastekvoote 
müüakse oksjonil. Eraldatavad kvoodid 
tuleks kindlaks määrata enne 
kauplemisperioodi, et tagada turu 
nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul.
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
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kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil.

puhul, välja arvatud elekter, mis 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
heitgaasidest oma tarbeks. Uutele 
osalejatele ettenähtud kvoodid, mis on 
2020. aastaks kasutamata jäänud, tuleks 
müüa oksjonil.

Selgitus

Kuni saavutatakse tegelikult kogustes mõõdetav ja kontrollitav rahvusvaheline kokkulepe, 
peab komisjon lubama kvootide tasuta eraldamist tööstusharudele, kus esineb süsinikdioksiidi 
lekke oht, ja see eraldamine ei pea toimuma mitte ainult ühenduse ühtlustatud eeskirjade 
alusel, vaid eeskätt sektorisiseste võrdlusanalüüside põhjal, mida on asjaomaste sektoritega 
eelnevalt arutatud.

Koostootmine on energiatõhus tootmisviis ja seda ei tohiks sellest loendist välja jätta.

Tootmisel tekkivaid heitgaase tuleb kasutada kohe pärast nende tekkimist. Nende tõhusa 
taaskasutuse tagamiseks tuleb võimaldada nende gaaside kasutamisel võimalikult palju 
paindlikkust. Tootmise heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa loodusvarade 
säilimisele ja CO2 heite vähendamisele. Sellistes erioludes toodetav elekter tuleks oksjonite 
kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt 30. juuniks 2010 
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks 
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 
esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon 30. jaanuariks 2010
tegema kindlaks, millistes 
energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht.
Selliste sektorite ja alasektorite 
kriteeriumid ja määramine tuleb pärast 
sotsiaalpartneritega ja mõjutatud 
sidusrühmadega konsulteerimist 
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kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne
süsinikdioksiidi lekke oht, võiks eraldada 
rohkem tasuta kvoote või tuleks 
kehtestada tõhus süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteem, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke 
oht, võrdseid võimalusi võrreldes 
kolmandate riikide tööstusharudega.
Sellise süsteemi raames võiks kohaldada 
importijate suhtes nõudeid, mis on 
vähemalt sama soodsad kui ELi käitiste 
suhtes kohaldatavad nõuded, näiteks nõue 
kvoodid tagastada. Mis tahes meetmed 
peavad olema kooskõlas Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda.
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

määratleda Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitatud ettepanekus. 
Nimetatud ettepanekus tuleb võtta arvesse 
võimalust, et süsinikdioksiidi 
kohustusliku vähendamise kohta ei 
õnnestu sõlmida rahvusvahelist 
kokkulepet ning tuleks kaaluda 
võimalikke alternatiive rahvusvahelisele 
kokkuleppele. Analüüs peaks põhinema
Euroopa Liidu siseste ja väliste käitiste 
kulude struktuuri ning selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindadesse, ilma et see tooks 
kaasa märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Komisjon peaks jälgima 
võimalikku konkurentsi- ja tööhõivealast 
mõju ELis asuvatele tootjatele, kes peavad 
oma tootmisprotsessis kohustuslikus 
korras süsinikdioksiidi vähendama. Mis 
tahes meetmed peavad olema kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
põhimõtetega, eelkõige ühise, kuid jagatud 
vastutuse ning vastavate võimaluste 
põhimõttega, pidades silmas vähim 
arenenud riikide eriolukorda. Meetmed 
peavad samuti olema kooskõlas ühenduse 
rahvusvaheliste kohustustega, sealhulgas 
WTO kokkuleppega.

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest mõjutatud sektorite kindlaksmääramise ja liigitamise kriteeriumid 
tuleb koostada palju varem kui komisjon välja pakkus, et mõjutatud tööstusharud saaksid 
tulevikku ette näha; arvesse tuleb võtta otsest ja kaudset mõju ELis asuvatele tootjatele.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus  21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. THVde ja HVÜde 
täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe puudumisel 
kahjustaks kõnealust algatust ja raskendaks 
ühenduse eesmärgi saavutamist 
taastuvenergia üha laiema kasutamise osas.
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
2020. aastaks 20 % energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 

(21) Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks ühenduses tuleks ühtlustada 
väljaspool ühendust omandatud ühikute 
kasutamine ühenduse süsteemiga hõlmatud 
käitajate poolt. Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis on 
ette nähtud kvantitatiivsed heitkoguste 
vähendamise eesmärgid arenenud riikide 
jaoks ajavahemikuks 2008–2012 ja on 
sätestatud tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikute (THV) ja heitkoguste 
vähendamise ühikute (HVÜ) loomine 
vastavalt puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide käigus ning 
nende kasutamine arenenud riikide poolt, 
et saavutada osa kõnealustest eesmärkidest.
Kuigi Kyoto protokolli raamistik ei 
võimalda luua HVÜsid alates 2013. aastast 
ilma, et vastuvõtjariikides oleks 
kehtestatud uued kvantitatiivsed 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, võib 
jätkata puhta arengu mehhanismi ühikute 
loomist. Tuleks sätestada, kuidas oleks 
pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist võimalik 
täiendavalt kasutada kõnealuse kokkuleppe 
sõlminud riikides omandatud THVsid ja 
HVÜsid. THVde ja HVÜde 
täiendava/edaspidise kasutamise 
sätestamine sellise kokkuleppe puudumisel 
kahjustaks kõnealust algatust ja raskendaks 
ühenduse eesmärgi saavutamist 
taastuvenergia üha laiema kasutamise osas.
THVde ja HVÜde kasutamine peaks olema 
kooskõlas ühenduse eesmärgiga toota 
2020. aastaks 20% energiast 
taastuvenergiaallikatest ja edendada 
energiatõhusust, uuendustegevust ja 
tehnika arengut. Kui see on kõnealuste 
eesmärkide saavutamisega kooskõlas, 
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tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides.
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra.

tuleks ette näha võimalus sõlmida 
kokkuleppeid kolmandate riikidega, et luua 
kõnealustes riikides heitkoguste 
vähendamiseks stiimuleid, millega 
saavutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste täiendav tegelik vähendamine 
ja edendatakse samal ajal ühenduses 
asuvate äriühingute uuendustegevust ja 
tehnika arengut kolmandates riikides.
Sellised kokkulepped võib ratifitseerida 
rohkem kui üks riik. Pärast seda, kui 
ühendus on sõlminud rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe, tuleks 
hõlbustada juurdepääsu kolmandates 
riikides läbi viidud projektide käigus 
omandatud ühikutele ja samal ajal 
suurendada ühenduse süsteemi raames 
saavutatava heitkoguste vähendamise 
määra. Puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide ühikud ei tohiks 
siiski olla kättesaadavad süsinikdioksiidi 
lekke ohuga sektoritele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus  33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Kvootide eraldamisel tuleks 
lennundust käsitada pigem nagu muid 
tööstusharusid, millele eraldatakse 
üleminekuajal tasuta kvoote, mitte kui 
elektritootjaid. See tähendab, et 80 % 
kvootidest tuleks 2013. aastal eraldada 
tasuta ning seejärel vähendatakse 
lennundusele eraldatavaid tasuta kvoote 
igal aastal võrdse koguse võrra, nii et 
2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata. Ühendus ja selle liikmesriigid 
peaksid jätkuvalt üritama saavutada 
kokkulepet üleilmsete meetmete osas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks lennunduses ning hindama 
kõnealuse sektori olukorda uuesti 
ühenduse süsteemi järgmise 

(33) ) Lennundus on energiamahukas 
tööstusharu, nagu on määratletud 
nõukogu direktiivis 2003/96/EÜ, 27.
oktoober 2003, millega korraldatakse 
ümber energiatoodete ja elektrienergia 
maksustamise ühenduse raamistik.1
Alternatiivse kütuse puudumise tõttu 
sõltub lennundus täielikult petrooleumist
ning vähendamise kulud on väga kõrged.
Lennuettevõtjate võimalus kanda 
süsinikdioksiidikvootide maksumust edasi
oma klientidele on piiratud. Ühendus ja 
selle liikmesriigid peaksid jätkuvalt 
üritama saavutada kokkulepet üleilmsete 
meetmete osas kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks lennunduses.
Kuni puudub ülemaailmne kokkulepe 
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läbivaatamise käigus. lennundusega seotud kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise kohta, valitseb tõsine 
liikluse ümbersuunamise ja 
süsinikdioksiidi lekke oht, eriti kui ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemis 
kohaldatakse lennunduse suhtes suurel 
määral oksjoneid. Lennundusele 
määratud kvootide müümisel oksjoni teel 
tuleks arvesse võtta süsinikdioksiidi lekke 
ohtu ja ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteemi mõju Euroopa Liidu lennunduse 
konkurentsivõimele.
_______________
1 ELT L 283, 31.10.2003, lk 51.

Selgitus

Arvestades lennunduse eripära, sõltub selle lülitamine ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteemi ka direktiivi 2003/87/EÜ läbivaatamisest vastavalt komisjoni ettepanekule EÜ 
(2006) 818. Üldise läbivaatamise käigus otsustatakse lennunduse suhtes kohaldatav oksjonite 
tase pärast süsinikdioksiidi lekke tagajärgede ja ELi lennunduse konkurentsivõimele avalduva 
mõju, mis on Euroopa Komisjoni käimasoleva uurimuse teemaks, põhjalikku analüüsimist.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

h) uus osaleja – mis tahes käitis, mis 
tegeleb ühe või mitme I lisas loetletud 
tegevusega ning mis on saanud 
kasvuhoonegaaside heitmeloa või on 
käitise olemuse või toimimise muutumise 
või käitise laienemise või füüsilise 
ümberehitamise tõttu, mille tulemusena 
olemasoleva käitise võimsus suureneb 
märgatavalt, saanud uuendatud 
kasvuhoonegaaside heiteloa pärast seda, 
kui komisjonile on esitatud artikli 11 lõikes 
1 osutatud loetelu;
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Selgitus

Seoses mittediskrimineerimise põhimõttega peaks võrdsete mängureeglite tagamiseks kõikidel 
tootjatel olema õigus saada võrreldav kogus tasuta kvoote tõhususeesmärgist (s.o 
võrdlusmäärast) lähtudes, kui nad avavad uue käitise või suurendavad olemasoleva käitise 
võimsust, samas kui komisjoni ettepanekus piirdub tasuta eraldamine vaid esimese juhtumiga.

See muudatusettepanek soodustab vananenud ja ebatõhusate käitiste sulgemist ning tootmise 
üleviimist tänapäevasesse koondrajatisse, kus mastaabisääst võimaldab teha vajalikke suuri 
investeeringuid.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine;

(t) põletuskäitis – paikne tehniline üksus, 
kus oksüdeeritakse kütuseid, mille käigus 
tekib soojus või mehaaniline energia või 
mõlemad, ja toimuvad muud otseselt 
seotud tegevused, sh heitgaaside 
puhastamine; kuid direktiivi 91/156/EMÜ 
IIb lisas määratletud ringlussevõtu 
toimingud ei kuulu nimetatud määratluse 
alla;

Selgitus

ELi kliimapaketi üks eesmärk on edendada ringlussevõttu. Seega ei ole mõistlik lisada 
ringlussevõtu toiminguid süsteemi, mis on nende suhtes karistav.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u a) ajutine tõendatud heidete 
vähendamine (ajutine THV) – ühik, mis 
antakse metsastamise või metsa 
uuendamise eest ja mis kaotab kehtivuse 
kohustusteperioodi lõpus, mis järgneb 
perioodile, mil ühik väljastati, kooskõlas 
Kyoto protokolli artikliga 12 ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga;

Selgitus

Metsade mittepüsivuse riski käsitlemiseks on puhta arengu mehhanismi menetluse raames 
loodud ajutised ühikud; neid käsitlev kord kehtestati 2003. aastal Milano konverentsil (otsus 
19/CP.9).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3 – punkt u b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u b) sektorid, kus valitseb oluline 
süsinikdioksiidi lekke oht – vastavalt 
artikli 10a lõikele 9 tuvastatud sektorid;

Selgitus

Selgitus ohustatud sektorite kohta, viidates kriteeriumidele ja I a lisale (uus).

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käitiste puhul, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles 2013. aastast 

2. Käitiste puhul, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles 2013. aastast 
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alates, tagavad liikmesriigid, et selliste 
käitiste käitajad saavad esitada
asjakohasele pädevale asutusele 
sõltumatult tõendatud andmed heitkoguste 
kohta, et neid saaks kvootide eraldamisel 
arvesse võtta.

alates, tagavad liikmesriigid, et selliste 
käitiste käitajad esitavad asjakohasele 
pädevale asutusele nõuetekohaselt 
põhjendatud ja sõltumatult tõendatud 
andmed heitkoguste kohta, et neid saaks 
kvootide eraldamisel arvesse võtta.

Selgitus

Kui nimetatud andmeid kavatsetakse kvootide eraldamisel arvesse võtta, peab see olema 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vähemalt 50% lõikes 2 osutatud 
saastekvootide oksjoni käigus saadud 
tulust, sealhulgas kogu tulu lõike 2 punktis 
b osutatud oksjonitest, tuleks kasutada 
järgmistel eesmärkidel:

Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate tööstusharude rahalised vahendid kandma üle 
taastuvenergiat arendavatesse tegevustesse, mis säilitavad süsinikku või ei soodusta süsiniku 
vabanemist.

Sertifitseerimismenetlus, mis järgib Helsingi jätkusuutliku arengu kuut kriteeriumi ja eelkõige 
kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaal-majanduslikku kasu, peaks olema troopiliste 
metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks.

Euroopa Liidus kompenseerib metsa- ja puidusektor ligikaudu 10–20% kasvuhoonegaaside 
heitest.
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kuna üks ühenduse süsteemi põhieeldusi on, et selle kohaldamisalasse kuuluvad käitised 
suudavad oluliselt kaasa aidata ELi reostustõrje-eesmärkide saavutamisele, tuleks nendest 
käititest saadav tulu suunata neile endile. ELi tehnoloogiaplatvormid on hästitoimiv vahend 
ja seda tuleks tugevdada.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kasvuhoonegaaside kogumine ja 
geoloogiline säilitamine;

Selgitus

Kuna üks ühenduse süsteemi põhieeldusi on, et selle kohaldamisalasse kuuluvad käitised 
suudavad oluliselt kaasa aidata ELi reostustõrje-eesmärkide saavutamisele, tuleks nendest 
käititest saadav tulu suunata neile endile. ELi tehnoloogiaplatvormid on hästitoimiv vahend 
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ja seda tuleks tugevdada.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides.

d) meetmed metsade hävitamise 
vältimiseks, eelkõige vähim arenenud 
riikides, eriti sertifitseerimismenetluse 
arendamise abil, samuti liikmesriikide või 
nende piirkondade täiendavad meetmed, 
et tõhustada metsade ja puidutööstuse 
panust võitluses ülemaailmse soojenemise 
ja kliimamuutuste vastu, säilitades samal 
ajal metsa muud funktsioonid;

Selgitus

Kvootide müük oksjonil peab saastavate tööstusharude rahalised vahendid kandma üle 
taastuvenergiat arendavatesse tegevustesse, mis säilitavad süsinikku või ei soodusta süsiniku 
vabanemist.

Sertifitseerimismenetlus, mis järgib Helsingi jätkusuutliku arengu kuut kriteeriumi ja eelkõige 
kuuendat kriteeriumi, mis käsitleb sotsiaal-majanduslikku kasu, peaks olema troopiliste 
metsade jätkuva kasutamise põhitingimuseks.

Euroopa Liidus kompenseerib metsa- ja puidusektor ligikaudu 10–20% kasvuhoonegaaside 
heitest.

Muudatusettepanek 21

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

g a) energiatõhususe ja puhaste 
tehnoloogiate alase uurimis- ja 
arendustegevuse rahastamine käesoleva 
direktiiviga hõlmatud sektorites.

Selgitus

Oksjonite tulu tuleks põhimõtteliselt kasutada selleks, et luua vähe süsinikdioksiidi tootvaid 
tulevikusektoreid, reinvesteerides raha asjaomastesse sektoritesse.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 50% tulust, mis on saadud 
lõikes 2 nimetatud saastekvootide 
oksjonitelt, kasutatakse selleks, et 
rahastada kasvuhoonegaaside 
vähendamist ning raadamise ja metsade 
seisundi halvenemise vältimist ja 
kliimamuutustega kohanemist.

Selgitus

Kvootide oksjoni teel müügist saadavat tulu tuleks kasutada kliimamuutuste vastu 
võitlemiseks, pidades silmas nii kliimamuutuste mõju leevendamist kui ka nendega 
kohanemist, ning toetuste abil tuleks rahastada vajalikke investeeringuid, eeskätt väikese 
sissetulekuga peredes. Vähemalt pool tuludest tuleks ette näha kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks, nendega kohanemiseks ning raadamise ja metsade seisundi halvenemise 
vältimiseks arenguriikides.

Muudatusettepanek 23

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

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

4. Liikmesriigid lisavad igal kõnealusel 
eesmärgil kasutatud tulusid käsitleva teabe 
otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt 
esitatavatele aruannetele, keskendudes 
siseturu-, riigiabi- ja 
konkurentsiküsimustele.

Komisjon esitab igal aastal Euroopa 
Parlamendile aruande tulude kasutamise 
kohta, keskendudes eelkõige mõjule, mida 
see avaldab siseturule, riigiabile ja 
konkurentsile.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Hiljemalt 31. detsembriks 2009 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule analüüsiaruande, milles 
hindab ajakava, haldamist ja muid
oksjonimüügi aspekte, vajaduse korral 
koos direktiivi ettepanekuga. Ettepaneku 
eesmärk on tagada, et oksjonid toimuvad
avatud, läbipaistval ja 
mittediskrimineerival viisil. Oksjonid 
korraldatakse nii, et käitajatel, eelkõige 
ühenduse süsteemiga hõlmatud väikestel ja 
keskmise suurusega ettevõtjatel on täielik 
juurdepääs ning teised osalejad ei kahjusta 
oksjoni toimimist või 
kliimamuutustealaseid eesmärke, mis 
õigustaks nende vastuvõtmist.
Ettepanekus tuleb seetõttu kirjeldada 
piisavalt üksikasjalikult muu hulgas 
oksjonite ajakava ja sagedust 
liikmesriikides ning see peab olema 
asjakohaselt piiritletud, käsitledes 
oksjonite võimalikku mõju, eriti seoses:
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– spekulatiivtehingutega;
– piiriülese konkurentsimõjuga;
– valdkonnaüleste mõjudega;
– Euroopa ettevõtete ja tööstusharude, 
eriti väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate konkurentsivõimega;
– inflatsioonisurvega ning
– sotsiaal-majanduslike mõjudega.
Oksjonimüügi praktiline toimimine on 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
läbivaadatud ettepaneku oluline säte ja 
seetõttu tuleb selle suhtes kohaldada 
kaasotsustamismenetlust.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku käsitleda Euroopa saastekvootidega kauplemise laiendatud 
süsteemi olulist sätet komiteemenetluses. Eelistatavam oleks olnud, kui komisjon oleks 
esitanud ettepaneku kaasotsustamismenetluse kohta, ent kuna seda ei tehtud, tuleb sätestada 
kriteeriumid, mida komisjon oma otsuses oksjonite pidamise meetodite kohta peab täitma.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 30. juuniks 2011 võetakse vastu kogu 
ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud meetmed lõigetes 2–6 ja lõikes 
8 osutatud kvootide eraldamiseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Võttes muu hulgas arvesse protsesside 
käigus tekkivat heidet, tagatakse esimeses 
lõigus osutatud meetmetega kvootide 
eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, koostootmist,
kasvuhoonegaaside kogumist ja säilitamist
igas sektoris arvesse võttes ja 
sektorisiseseid võrdlusmäärasid 
rakendades stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud selle eest, mida 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
heitgaasidest eesmärgiga kasutada seda 
elektrit nende tootmisprotsesside käitaja 
enda tarbeks, millisel juhul eraldatakse 
kvoodid sellele tootjale vastavalt 
sektorisisestele võrdlusmääradele, mis on 
asjaomaste tootmisprotsesside suhtes 
kokku lepitud.

Komisjon tagab, et tarbijatele ei suunata 
edasi tarbetuid kulusid.
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Selgitus

Oksjonitega kaasneb võimalik oluline majanduskahju töötlevale tööstusele, toomata endaga 
kaasa keskkonnakasu, mis sõltub üksnes vähenduseesmärkide täitmisest. Seetõttu tuleks 
oksjoneid rakendada vaid juhul, kui need on ülemaailmselt ühtlustatud rahvusvahelise 
kokkuleppega või kui nendega kaasneb vähemalt asjakohane piiriülese tasakaalustamise 
mehhanism. Võrdlusmäära kehtestamisel parima saadavaloleva tehnoloogia kohaselt jääb 
majanduslik ajend vähendada heidet ebatõhusa tootmise lõpetamise ja kõrgeimate tehniliste 
standardite rakendamise teel ikkagi samaks.

Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa loodusvarade 
säilimisele ja CO2 heite vähendamisele. Sellistes erioludes toodetav elekter tuleks oksjonite 
kohaldamisalast välja jätta ja selle suhtes tuleks kohaldada samasid jaotusmeetodeid, mida 
kohaldatakse nende gaaside tootja vastavate käitiste suhtes. See vastab komisjoni teatise 
KOM (2003)830 punkti 92 põhisisule.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Komisjoni volitus rahvusvaheliste 
kokkulepete sõlmimiseks põhineb ELis 
asuvatele ettevõtetele avalduva võimaliku 
mõju üksikasjalikel hindamistel ning on 
kooskõlas I a lisas sätestatud 
kriteeriumidega.

Selgitus

Komisjon peaks keskenduma koguseliselt mõõdetavate ja kontrollitavate sektorisiseste 
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rahvusvaheliste kokkulepete saavutamisele, mis on ainus viis vältida süsinikdioksiidi leket ja 
ELis asuvaid tööstusharusid kahjustavat ebaausat konkurentsi.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud selle eest, mida 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
heitgaasidest eesmärgiga kasutada seda 
elektrit nende tootmisprotsesside käitaja 
enda tarbeks, millisel juhul eraldatakse 
kvoodid sellele tootjale vastavalt 
sektorisisestele võrdlusmääradele, mis on 
asjaomaste tootmisprotsesside suhtes 
kokku lepitud.

Selgitus

Tootmisprotsesside heitgaaside kasutamine elektri tootmiseks aitab kaasa loodusvarade 
säilimisele ja CO2 heite vähendamisele. Sellistes erioludes toodetav elekter tuleks oksjonite 
kohaldamisalast välja jätta ja selle suhtes tuleks kohaldada samasid jaotusmeetodeid, mida 
kohaldatakse nende gaaside tootja vastavate käitiste suhtes. See vastab komisjoni teatise 
KOM (2003)830 punkti 92 põhisisule.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 6 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata.

Uutele elektritootjatele tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui seda 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
käigus tekkinud heitgaasidest.

Kui tootmisprotsessi käigus tekkinud 
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heitgaase kasutatakse kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid heitgaase 
tekitava käitise käitajale samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse selle käitise suhtes.

Selgitus

See muudatusettepanek on tingitud eelmisest muudatusettepanekust, mis käsitleb artikli 10a 
lõiget 1.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal 80 % lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest ning seejärel 
vähendatakse tasuta kvoote igal aastal 
võrdse koguse võrra, nii et 2020. aastal 
enam tasuta kvoote ei eraldata.

7. Kui artiklist 10b ei tulene teisiti, on 
käesoleva artikli lõigete 3–6 [ja artikli 3c 
lõike 2] kohaselt tasuta eraldatavate 
kvootide kogus 2013. aastal lõikes 1 
osutatud meetmete kohaselt 
kindlaksmääratud kogus, võttes vajadusel 
arvesse rahvusvaheliste läbirääkimiste 
tulemusi, ning seejärel vähendatakse tasuta 
kvoote igal aastal võrdse koguse võrra, nii 
et 2020. aastal enam tasuta kvoote ei 
eraldata.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Lähtudes artiklist 10b, on 2013. aastal 
ja igal järgneval aastal tasuta eraldatavate 
kvootide hulk käitistele sektorites, mille 
puhul on kõrge süsinikdioksiidi lekke oht,
100% lõigete 2–6 kohaselt 
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kindlaksmääratud kogusest. kindlaksmääratud kogusest.

Selgitus

Kauplemissüsteemi tulemuslikkus heite vähendamisel sõltub ainult süsteemis sisalduvate 
kvootide arvust. See, kuidas neid kvoote lõppude lõpuks eraldatakse – kas oksjoni või 
võrdlusanalüüsi abil – ei mõjuta kvootide kogumahtu ega seega ka süsteemi mõju 
keskkonnale. Tasuta eraldamine on heite vähendamisel seetõttu sama tulemuslik kui oksjonid, 
kusjuures see põhjustab majandusele vähem kulutusi.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. 30. jaanuariks 2010 ja seejärel iga 4
aasta tagant määrab komisjon kindlaks 
lõikes 8 osutatud sektorid.

Selgitus

Sektorid, mida peetakse nn süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks, ja asjakohased meetmed tuleb 
kindlaks määrata võimalikult kiiresti. Asjaomaste sektorite uuesti hindamine iga 3 aasta 
tagant põhjustaks asjatut ebakindlust, mis kahjustaks investeerimist.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku seoses lõikes 8 
nimetatud sektoritega. Konsulteeritakse 
kõikide asjaomaste sotsiaalpartneritega.
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Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud tööstusharude loend tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke vältimise alal.

Mõjutatud huvirühmad tuleks kaasata otsustamisse.

Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme.
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud tööstusharude loend tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke vältimise alal.

Mõjutatud huvirühmad tuleks kaasata otsustamisse.

Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme.
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 9 – teine a lõige (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igal aastal võivad I lisaga hõlmamata 
sektorid uue turuteabe põhjal taotleda, et 
komisjon hindaks uuesti sektoritele 
avalduvat süsinikdioksiidi lekke ohtu.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Lõikes 8 osutatud sektorite
kindlaksmääramisel võtab komisjon 
arvesse seda, millises ulatuses on 
asjaomases sektoris või alasektoris
võimalik nõutavate kvootide hinda edasi 
suunata tootehindade kaudu, ilma et see 
tooks kaasa turuosa, tasuvuse või 
investeerimisvõimaluste loovutamise 
samale sektorile või alasektorile 
kolmandates riikides, kus ei kehtestata 
heitkogustele võrreldavaid piiranguid. 
Komisjon võtab muu hulgas arvesse 
järgmisi kriteeriumeid:

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks ajavahemikku pikendada 5 aastani ja esimese 
hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks, 30. juunile 2009. Väga raske on ennustada 
muudetud ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju ELis asuvatele, süsteemiga 
hõlmatud tööstusharudele. Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub sektoris, mida 
seni ei ole süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks peetud, peaks saadaval olema 
õiguskaitsevahend, ilma et peaks ootama järgmist 5 aasta pärast toimuvat läbivaatust. See 
muudatusettepanek tagab, et tulevast turustruktuuri ning toote süsinikdioksiidi heite määra ja 
transpordikulu (võtmetegur kogu süsinikdioksiidi lekke küsimuse puhul) võetakse arvesse.
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Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

a) mil määral tooks kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise tööstusharudes, kus 
süsinikdioksiidi heie müüdava ühiku 
kohta on suur;

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks ajavahemikku pikendada 5 aastani ja esimese 
hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks, 30. juunile 2009. Väga raske on ennustada 
muudetud ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju ELis asuvatele, süsteemiga 
hõlmatud tööstusharudele. Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub sektoris, mida 
seni ei ole süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks peetud, peaks saadaval olema 
õiguskaitsevahend, ilma et peaks ootama järgmist 5 aasta pärast toimuvat läbivaatust. See 
muudatusettepanek tagab, et tulevast turustruktuuri ning toote süsinikdioksiidi heite määra ja 
transpordikulu (võtmetegur kogu süsinikdioksiidi lekke küsimuse puhul) võetakse arvesse.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil;

b) mil määral on kõnealuse sektori 
üksikutel käitistel võimalik heitkoguseid 
vähendada, näiteks tõhusaima tehnoloogia 
abil, selliste investeerimiskuludega, mis ei 
tingi konkurentsivõime ja/või turuosa 
olulist loovutamist kolmandates riikides 
asuvatele käitistele, mille suhtes ei kehti 
samaväärsed süsinikdioksiidi heite 
piirangud;
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Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud tööstusharude loend tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke vältimise alal.

Mõjutatud huvirühmad tuleks kaasata otsustamisse.

Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme.
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) turu struktuur, asjakohane geograafiline 
turg ja tooteturg, sektori sõltuvus 
rahvusvahelisest konkurentsist;

c) praegune ja kavandatav turu struktuur, 
asjakohane geograafiline turg ja tooteturg,
tööhõive ja majanduslik tähtsus, sektori 
sõltuvus rahvusvahelisest konkurentsist ja 
maailmahindadest ning muu hulgas 
transpordikulud, sealhulgas 
süsinikdioksiidi kaudsed ja otsesed kulud;

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud tööstusharude loend tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke vältimise alal.

Mõjutatud huvirühmad tuleks kaasata otsustamisse.

Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme.
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse.
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Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi.

d) kliimamuutuse ja energeetika 
tegevuskavade mõju, mida rakendatakse 
või hakatakse rakendama asjaomastes 
sektorites väljaspool ELi, ja nende mõju 
nende sektorite konkurentsivõimele, mida 
mõjutab ELi saastekvootidega kauplemise 
süsteem;

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekkest ohustatud tööstusharude loend tuleks läbi vaadata 2016. aastal ja 
tulemusi vajaduse korral 2020. aastal rakendada. Selline kord tagab võimalikult suure 
kavandamiskindluse ning annab kindluse süsinikdioksiidi lekke vältimise alal.

Mõjutatud huvirühmad tuleks kaasata otsustamisse.

Välditakse sektorite lahutamist, sest see põhjustaks rakendamise puhul haldusprobleeme.
Ohustatud sektorite kindlaksmääramisel ei ole oluline mitte süsinikutõhususe küsimus, vaid 
nende tegevuse õiguslik raamistik, mille kaudu tõhusust mõjutatakse.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kliimamuutusega seotud poliitikast 
tingitud energia ja teatavate toorainete 
prognoositud hinnatõusu otsene ja 
kaudne mõju; 
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Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) lõpptarbijatele kulude 
edasisuunamisega kaasnev sotsiaalne 
mõju.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või 
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Selleks et hinnata, kas ühenduse süsteemist 
tulenevad suuremad kulud on võimalik 
edasi suunata, võib muu hulgas kasutada 
süsinikuhinnast tulenevat hinnangulist 
kaotatud müügimahtu või asjaomaste 
sektorite tasuvusele avalduvat mõju.

Selgitus

Õigus- ja majanduskindluse tagamiseks tuleks ajavahemikku pikendada 5 aastani ja esimese 
hindamise lõppkuupäev tuua varasemaks, 30. juunile 2009. Väga raske on ennustada 
muudetud ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi mõju ELis asuvatele, süsteemiga 
hõlmatud tööstusharudele. Kui turuteave näitab, et süsinikdioksiidi leke toimub sektoris, mida 
seni ei ole süsinikdioksiidi lekke ohus olevaks peetud, peaks saadaval olema 
õiguskaitsevahend, ilma et peaks ootama järgmist 5 aasta pärast toimuvat läbivaatust. See 
muudatusettepanek tagab, et tulevast turustruktuuri ning toote süsinikdioksiidi heite määra ja 
transpordikulu (võtmetegur kogu süsinikdioksiidi lekke küsimuse puhul) võetakse arvesse.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral
aitavad kõnealused läbirääkimised 
saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist kogu maailmas, ning pärast 
nõupidamist kõigi asjakohaste 
sotsiaalpartneritega esitab komisjon
hiljemalt 2011. aasta juuniks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule
analüüsiaruande, milles hinnatakse 
olukorda energiamahukates sektorites või 
alasektorites, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärne süsinikdioksiidi 
lekke oht. Aruandele lisatakse 
asjakohased ettepanekud, mis võivad 
sisaldada järgmist:

Pidades silmas rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi ja seda, mil määral
nimetatud tulemused vastavad I a lisas 
sätestatud kriteeriumidele, esitab komisjon  
2010. aasta jaanuariks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
sektorite ja alasektorite kohta, mille puhul
peetakse tõenäoliseks süsinikdioksiidi 
lekke ohtu. Nende sektorite ja alasektorite 
kindlaksmääramisel peetakse nõu 
sotsiaalpartnerite, mõjutatud 
sidusrühmade ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukoguga ja võetakse arvesse 
võimalust, et süsinikdioksiidi heite 
kohustuslikke vähendusi sätestavat 
rahvusvahelist kokkulepet ei sõlmita.

Selgitus

Tööstusharude jaoks, mida süsinikdioksiidi leke mõjutab, prognoositavuse tagamiseks tuleb 
kuupäevad nihutada varasemaks.

Võimalik sõlmitav rahvusvaheline kokkulepe peab olema koguseliselt mõõdetav ja kontrollitav 
ning tooma endaga kaasa komisjoni kavandatud samaväärse heidete vähendamise.

Parlamenti ja nõukogu tuleb teavitada ja nad peavad andma oma nõusoleku komisjoni 
ettepanekule ning süsinikdioksiidi lekkega sektorite ja alasektorite kindlaksmääramisel tuleb 
nõu pidada huvitatud isikutega.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10b – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjakohaste meetmete üle otsustamisel Asjakohaste meetmete kaalumisel ja 
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võetakse samuti arvesse siduvaid 
sektorisiseseid kokkuleppeid, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

nende sektorite tuvastamisel, mille puhul 
on artikli 10a lõigete 8 ja 9 kohaselt 
kindlaks tehtud märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, on otsustavaks 
siduvad sektorisisesed kokkulepped, mille 
tulemusel vähendatakse üleilmseid 
heitkoguseid määral, mis on vajalik 
kliimamuutuste tõhusaks ärahoidmiseks, 
ning mis on jälgitavad, tõendatavad ja 
kohustuslikus korras jõustatavad.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote.

Käitis, mis lõpetab tegevuse, ei saa enam 
tasuta kvoote ja peab järelejäänud kvoodid 
või võrdväärse summa tagastama 
pädevatele asutustele. Komisjon valvab 
rakendamist riikides ja tagab selle, et 
riigiabi- ja konkurentsieeskirju 
kohaldatakse korrektselt, eriti juhtiva 
positsiooni kuritarvitamise ennetamiseks. 
Nimetatud eesmärgil avaldab komisjon 
iga kolme kuu järel energiatoodete hinna 
lõpptarbijatele, mis on liigitatud 
ettevõtete, sektorite ja liikmesriikide 
kaupa. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi osa lõpptarbijahinnas 
tuvastatakse ja esitatakse komisjoni 
hinnateatises eraldi.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni tulevase rahvusvahelise 1. Kuni tulevase rahvusvahelise 
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kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe 
jõustumiseni ning enne artikli 28 lõigete 3 
ja 4 kohaldamist kohaldatakse käesoleva 
artikli lõikeid 2–7.

kliimamuutusi käsitleva kokkuleppe või 
mis tahes rahvusvahelise sektorisisese 
kokkuleppe jõustumiseni ning enne artikli 
28 lõigete 3 ja 4 kohaldamist kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikeid 2–7.
Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorites 
jäetakse puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide ühikud siiski 
nimetatud artikli kohaldamisest välja.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Pärast rahvusvahelise kliimamuutusi 
käsitleva kokkuleppe või rahvusvahelise 
sektorisisese kokkuleppe sõlmimist tuleks
ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi 
raames tunnustada sellistest kolmandatest 
riikidest saadud THVsid üksnes juhul, kui 
kõnealused riigid on rahvusvahelise 
kokkuleppe ratifitseerinud.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühendus ja selle liikmesriigid kiidavad 
heaks üksnes projektitegevused, mille 
puhul asub kõikide projektiosaliste 
peakontor riigis, mis on sõlminud selliseid 
projekte käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, või riigis või osariigi või 
piirkonna taseme haldusüksuses, mis on 
seotud ELi saastekvootide kauplemise 

Ühendus ja selle liikmesriigid kiidavad 
heaks üksnes projektitegevused, mille 
puhul asub kõikide projektiosaliste 
peakontor riigis, mis on sõlminud selliseid 
projekte käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, või riigis või osariigi või 
piirkonna taseme haldusüksuses, mis on 
seotud ELi saastekvootide kauplemise 
süsteemiga vastavalt artiklile 25.



PE406.161v04-00 38/46 AD\741397ET.doc

ET

süsteemiga vastavalt artiklile 25. Süsinikdioksiidi lekke ohuga sektorites 
jäetakse puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse projektide ühikud siiski 
nimetatud lõike kohaldamisest välja.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu I lisas loetletud 
tegevustega seotud heitkoguste ja vajaduse 
korral tegevusandmete seiret ja aruandlust 
käsitleva määruse, mis põhineb IV lisas 
esitatud seire- ja aruandluspõhimõtetel 
ning milles iga kasvuhoonegaasi seire- ja 
aruandlusnõuete puhul täpsustatakse 
asjaomase gaasi globaalse soojenemise 
potentsiaal.

1. Komisjon võtab hiljemalt 31.
detsembriks 2011 vastu I lisas loetletud 
tegevustega seotud heitkoguste ja vajaduse 
korral tegevusandmete seiret ja aruandlust 
käsitleva määruse, mis põhineb IV lisas 
esitatud seire- ja aruandluspõhimõtetel 
ning milles iga kasvuhoonegaasi seire- ja 
aruandlusnõuete puhul täpsustatakse 
asjaomase gaasi globaalse soojenemise 
potentsiaal.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse puhul võidakse arvesse võtta
kõige täpsemaid ja ajakohasemaid 
kättesaadavaid teaduslikke andmeid, 
eelkõige valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma andmeid, ja võidakse täpsustada
nõudeid selle kohta, et käitajad esitaksid 
aruande heitkoguste kohta, mis on seotud 
rahvusvahelisest konkurentsist mõjutatud 
energiamahukate tööstusharude toodetud 
toodetega, ja et seda teavet tuleb 
sõltumatult tõendada.

2. Määruse puhul võetakse arvesse kõige 
täpsemaid ja ajakohasemaid kättesaadavaid 
teaduslikke andmeid, eelkõige 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
andmeid, ja täpsustatakse nõuded selle 
kohta, et käitajad esitaksid aruande 
heitkoguste kohta, mis on seotud 
rahvusvahelisest konkurentsist mõjutatud 
energiamahukate tööstusharude toodetud 
toodetega, ja et seda teavet tuleb 
sõltumatult tõendada. Määruses 
täpsustatakse samuti aruandlusnõuded 
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rahaasutustele, kes on kaasatud 
heitkogustega kauplemisse.

Kõnealused nõuded võivad hõlmata
aruandeid heidete määra kohta ühenduse 
süsteemiga hõlmatud ja kõnealuste toodete 
tootmisega seotud elektritootmisest.

Kõnealused nõuded hõlmavad aruandeid 
heidete määra kohta ühenduse süsteemiga 
hõlmatud ja kõnealuste toodete tootmisega 
seotud elektritootmisest.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga kahe aasta möödudes käesoleva 
direktiivi vastuvõtmisest koostab komisjon 
aruande, milles hinnatakse, kuidas 
liikmesriikide käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmine on 
mõjutanud konkurentsi riiklikul, ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 15 – punkt b – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu heitkoguste 
aruannete tõendamist ja tõendavate 
asutuste akrediteerimist käsitleva määruse, 
milles täpsustatakse akrediteerimise 
tingimused, tõendavate asutuste 
akrediteeringu vastastikuse tunnustamise ja 
tühistamise tingimused, samuti vajaduse 
korral järelevalve ja vastastikuse hindamise 
tingimused.

Komisjon võtab hiljemalt 30. juuniks 2010
vastu heitkoguste aruannete tõendamist ja 
tõendavate asutuste akrediteerimist 
käsitleva määruse, milles täpsustatakse 
akrediteerimise tingimused, tõendavate 
asutuste akrediteeringu vastastikuse 
tunnustamise ja tühistamise tingimused, 
samuti vajaduse korral järelevalve ja 
vastastikuse hindamise tingimused.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 24a – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele 
võib komisjon vastu võtta kvootide 
eraldamist käsitlevad rakendusmeetmed 
liikmesriikide hallatavate projektide puhul, 
millega vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väljaspool ühenduse 
süsteemi.

1. Lisaks artiklis 24 sätestatud lisamisele 
võib komisjon vastu võtta kvootide 
eraldamist käsitlevad rakendusmeetmed 
liikmesriikide hallatavate projektide puhul, 
millega vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid väljaspool ühenduse 
süsteemi. Komisjon tagab puhta arengu 
mehhanismi ja ühisrakenduse ühikute 
väljajätmise süsinikdioksiidi lekke ohuga 
sektorite projektidest.

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Väikekäitistel peaks olema samaväärsete meetmete olemasolul võimalus süsteemist välja 
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jääda, et vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) halduskoormust, 
vältida asjatuid halduskulusid ja bürokraatiat ning suurendada süsteemi tõhusust. Kolmandik 
kõikidest süsteemiga hõlmatud käitistest on väikekäitised, mis tekitavad ühtekokku vaid 2% 
deklareeritavate heidete üldkogusest.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) ta kinnitab, et on kehtestatud seirekord, 
mille abil hinnatakse, kas käitis tekitab 
mõnel kalendriaastal heitkoguseid rohkem 
kui 25 000 tonni süsinikdioksiidi 
ekvivalenti, välja arvatud toormest pärinev 
vältimatu süsinikdioksiidi heide ja 
biomassist pärinev heide;

Selgitus

Väikekäitistel peaks olema samaväärsete meetmete olemasolul võimalus süsteemist välja 
jääda, et vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) halduskoormust, 
vältida asjatuid halduskulusid ja bürokraatiat ning suurendada süsteemi tõhusust. Kolmandik 
kõikidest süsteemiga hõlmatud käitistest on väikekäitised, mis tekitavad ühtekokku vaid 2% 
deklareeritavate heidete üldkogusest.

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) ta kinnitab, et kui käitis tekitab mõnel 
kalendriaastal heitkoguseid rohkem kui 25 
000 tonni süsinikdioksiidi ekvivalenti, 
välja arvatud toormest pärinev vältimatu 
süsinikdioksiidi heide ja biomassist
pärinev heide, või samaväärseid meetmeid 
enam ei kohaldata, arvatakse käitis uuesti 
süsteemi;
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Selgitus

Väikekäitistel peaks olema samaväärsete meetmete olemasolul võimalus süsteemist välja 
jääda, et vähendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) halduskoormust, 
vältida asjatuid halduskulusid ja bürokraatiat ning suurendada süsteemi tõhusust. Kolmandik 
kõikidest süsteemiga hõlmatud käitistest on väikekäitised, mis tekitavad ühtekokku vaid 2% 
deklareeritavate heidete üldkogusest.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohandamine pärast tulevase 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimist

Kohandamine pärast tulevase 
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe ja/või rahvusvaheliste 
sektorisiseste kokkulepete sõlmimist

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pärast seda, kui ühendus on sõlminud
kliimamuutusi käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe ja/või rahvusvahelised 
sektorisisesed kokkulepped, mille 
tulemusel vähendatakse 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kohustuslikus korras suuremal määral kui 
Euroopa Ülemkogu kokkulepitud 
miinimumulatuses, kohaldatakse lõikeid 2, 
3 ja 4.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimise aastast
suurendatakse lineaarset tegurit, nii et
ühenduse kvootide üldkogus aastal 2020
on artikli 9 kohaselt kehtestatud kogusest 
väiksem sellise kvootide hulga võrra, mis
on võrdne kasvuhoonegaaside heitkoguste
täiendava vähendamisega ühenduses 
võrreldes rahvusvahelise kokkuleppe 
raames ühendusele pandud kohustusega 20 
%, mis on korrutatud protsendimääraga, 
mille ühenduse süsteemiga vastavalt 
artiklitele 9 ja 9a hõlmatud heitkogused 
moodustavad kogu kasvuhoonegaaside 
heitkogustest 2020. aastal.

2. Alates lõikes 1 osutatud rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimise aastast esitab 
komisjon parlamendile ja nõukogule 
õigusakti ettepaneku, milles 
põhjendatakse ühenduse 2020. aasta
kvootide koguse täiendavat vähendamist, 
mis põhineb lineaarse teguri 
mehhanismil, võttes arvesse
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldist 
vähendamist ühenduses võrreldes 
rahvusvahelise kokkuleppe raames 
ühendusele pandud kohustusega 20%.

Selgitus

Reaktsioonid rahvusvahelise kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste järeldustele ei ole mitte 
automaatsed, vaid sõltuvad poliitilisest hinnangust ja otsusest.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 21
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud vähendamise ühikuid 
kolmandatest riikidest, kes on sõlminud 
rahvusvahelise kokkuleppe, kuni pooles 
ulatuses lõike 2 kohaselt toimuvast 
vähendamisest.

3. Käitajad võivad kasutada THVsid, 
HVÜsid või muid lõike 4 kohaselt heaks 
kiidetud vähendamise ühikuid, välja 
arvatud puhta arengu mehhanismi ja 
ühisrakenduse ühikuid süsinikdioksiidi 
lekke ohuga sektoritest, kolmandatest 
riikidest, kes on sõlminud rahvusvahelise 
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kokkuleppe, kuni pooles ulatuses lõike 2 
kohaselt toimuvast vähendamisest.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a

Komisjoni aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kord aastas aruande 
läbivaadatud ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi sisseseadmise ja 
toimimise kohta. Esimene selline aruanne 
esitatakse…*. 
* üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
Rahvusvahelisele kokkuleppele esitatavad 

miinimumnõuded
Rahvusvaheline kokkulepe, mis hõlmab 
olulises süsinikdioksiidi lekke ohus 
olevaid energiamahukaid tööstusharusid, 
või selliseid tööstusharusid käsitlev 
sektorisisene rahvusvaheline kokkulepe 
peab vastama vähemalt järgmistele 
kriteeriumidele, et tagada sellistele 
tööstusharudele võrdsed mängureeglid:
(i) riikide osalus peab moodustama 
vähemalt 85% tootmise kriitilisest massist;
(i i) osalevatel riikidel peavad olema 
samaväärsed süsinikdioksiidi heitkoguste 
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vähendamise eesmärgid;
(i i i) samalaadseid heidete vähendamise 
süsteemid, millel on samaväärne mõju 
ning mida peavad kohaldama kõik 
osalisriigid või riigid, kellel ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemiga 
hõlmatud sektorites ei ole süsinikdioksiidi 
heite puhul samaväärsed eesmärgid;
(i v) konkureerivate materjalide suhtes 
tuleb rakendada samaväärseid piiranguid, 
võttes arvesse elutsükleid;
(v) tuleb kasutusele võtta tõhus 
rahvusvaheline jälgimis- ja 
kontrollimissüsteem.

Selgitus

Kooskõlas artikli 10b muudatusettepanekuga.
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