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Muudatusettepanek 363Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a välja jäetud

Ühenduse üleminekueeskirjad kvootide 
tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil

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.

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

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

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

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

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 2013. 
aastal ja millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, ei ületa 2013. aastal kõnealuste 
käitiste tõendatud heitkoguseid 
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

6. Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
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kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse uutele osalistele 
kui suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Uutele elektritootjatele 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 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.

8. 2003. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.

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

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

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 
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käitistele, ning arvestab eelkõige järgmist:

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

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

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

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

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.

Or. en

Selgitus

Täielik enampakkumine peaks saama kohe üldreegliks, kuna tasuta kvoodid ei anna nõutavaid 
stiimuleid tagamaks, et äriühingud minimeeriksid oma tegevusega keskkonnale tekitatavaid 
negatiivseid tagajärgi.  Meetmed süsinikdioksiidi lekke ärahoidmiseks on soovitavad, kuid ei 
nõua tasuta kvoote tööstusharudele, mis kuuluvad kasvuhoonegaaside suurimate tekitajate 
hulka.

Muudatusettepanek 364
Caroline Lucas

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

Ühenduse üleminekueeskirjad kvootide
tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil

Kvootide impordi nõue

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 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed, millega 
nõutakse importijatelt, et nad loovutaksid 
imporditud energiamahukate toodete osas 
kvoodid ühtlustatud viisil, kui neile 
sektoritele ei eraldata ühenduse süsteemis 
tasuta kvoote.

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega, et
ühenduse käitistele, mis ei saa tasuta 
kvoote ja kus on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, pakutakse 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide käitistega.

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, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide impordi nõuet rakendatakse
üksnes juhul, kui see on kõnealuse 
kokkuleppe põhjal nõuetekohaselt 
põhjendatud.

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

2. Alates 2013. aastast kohaldatakse 
kvootide impordi nõuet kaupade suhtes, 
mille puhul on lõike 5 kohaselt leitud, et 
nende suhtes valitseb oluline 
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transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

süsinikdioksiidi lekke oht või 
rahvusvaheline konkurents, niikaua kui 
muude riikide ja haldusüksuste suhtes 
hakkavad kehtima siduvad ja 
kontrollitavad kohustused vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet. Importijatelt 
nõutakse kvootide tagastamist, kui:
(a) komisjon leiab artikli 23 lõikes 2 
osutatud korras, et riigi või haldusüksuse 
suhtes, kus kaubad toodeti, ei kehti 
siduvad ja kontrollitavad kohustused 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet; 
ning 
(b) selliste kaupade suhtes on lõike 3 
kohaselt kehtestatud metoodika.
Kvootide impordi nõuet ei kohaldata
nende kaupade impordi suhtes, mis on 
toodetud riikides või haldusüksustes, mis 
on ühenduse süsteemiga seotud artikli 25 
kohaselt.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud
lineaarse teguri võrra.

3. Komisjon võtab iga kauba või 
kaubarühma tootmisel ühenduses 
tekkivate kasvuhoonegaaside heite 
keskmise taseme arvutamisel arvesse 
artikli 14 kohaste sõltumatult kontrollitud 
aruannete andmeid ning kõiki 
asjakohaseid, ühenduse süsteemiga 
hõlmatud heiteid. Komisjon koostab 
artikli 23 lõikes 2 osutatud korras 
meetodid, mille abil arvutada kvootide 
impordi nõuet, mida kohaldatakse 
kaupade või kaubarühmade suhtes, mille 
puhul valitseb oluline süsinikdioksiidi 
lekke oht või rahvusvaheline konkurents, 
ja mis on samaväärsed iga kauba 
tootmisel ühenduses tekkivate 
kasvuhoonegaaside heidete keskmise 
tasemega, korrutatuna imporditavate 
kaupade kaaluga tonnides.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 2013.
aastal ja millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 

4. Hõlbustamaks meetodite koostamist 
vastavalt lõikele 3, võib komisjon oma 
määrustes, mis on võetud vastu artiklite 
14 ja 15 kohaselt, sätestada ettevõtjatele 
nõude anda aru kaupade tootmise kohta, 
samuti nõude seda teavet sõltumatult 
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protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

kontrollida.

5. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis on ühenduse 
süsteemiga hõlmatud alles alates 2013. 
aastast, ei ületa 2013. aastal kõnealuste 
käitiste tõendatud heitkoguseid 
ajavahemikus 2005–2007. Igal järgneval 
aastal kohandatakse sellistele käitistele 
eraldatavate kvootide koguhulka artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

5. Kaupade, mille suhtes kohaldatakse 
lõiget 1, importijad on kohustatud esitama 
sellise impordi kohta kirjaliku 
deklaratsiooni. Kirjalikus deklaratsioonis 
kinnitatakse, et piisav hulk kvoote, nagu 
on kindlaks määratud lõike 3 kohaselt, on 
sisseveetavate kaupade suhtes loovutatud 
ühenduse registripidajale kooskõlas 
komisjoni määrustega kehtestatavate 
üksikasjalike haldusmenetlustega.

6. Viis protsenti ajavahemikul 2013–2020 
vastavalt artiklitele 9 ja 9a 
kindlaksmääratud ühenduse kvootide 
üldkogusest eraldatakse uutele osalistele 
kui suurim kogus, mille võib eraldada 
uutele osalistele käesoleva artikli lõike 1 
kohaselt vastuvõetud korras.

6. Kvootide impordi nõude võib rahuldada 
ELi kvootide või kolmanda riigi sellise 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kvootide arvelt, mida peetakse ühenduse
süsteemiga sama rangeks.

Kvoote kohandatakse artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.
Uutele elektritootjatele 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 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. Kõik kvootide impordi nõudega seotud 
sätted ja rakendusmeetmed võtab 
komisjon vastu artikli 23 lõikes 3 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetluse
kohaselt ja neid hakatakse rakendama 
hiljemalt 1. jaanuaril 2012.

8. 2003. aastal ja igal järgneval aastal 
kuni 2020. aastani eraldatakse käitistele 
sektorites, mille puhul on kõrge 
süsinikdioksiidi lekke oht, tasuta kvoote 
kuni 100 % ulatuses lõigete 2–6 kohaselt 
kindlaksmääratud kogusest.
9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel
iga 3 aasta tagant määrab komisjon 
kindlaks lõikes 8 osutatud sektorid.

9. Hiljemalt 30. juuniks 2010 ja seejärel
igal aastal määrab komisjon kindlaks 
lõikes 2 osutatud sektorid ja kaubad, võttes 
arvesse huvirühmade esitatud tõendeid.

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

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

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:

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:

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

(a) mil määral on toonud kvootide müük 
oksjonil kaasa tootmiskulude olulise 
suurenemise;

(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;

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

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

(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.

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 
süsinikuhinna tõusust tulenevat 
hinnangulist kaotatud müügimahtu või
asjaomaste käitiste tasuvusele avalduvat 
mõju.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi hind peaks toodetes täiel määral sisalduma, et suunata turgu 
kliimasõbralikuma tarbimise poole. Kvootide tasuta eraldamine moonutab turumehhanismi 
toimimist, samas kui oksjonid vähendaksid oluliselt bürokraatiat ja soosiksid kõige 
tõhusamalt neid, kelle tulemused on parimad.  Süsinikdioksiidi leke ja ebaaus konkurents 
Euroopa tootjate suhtes riikide poolt, kes ei ole seotud kliimamuutusi käsitleva üldise 
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rahvusvahelise kokkuleppega, tuleks neutraliseerida saastekvootide impordi nõudega.

Muudatusettepanek 365
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse üleminekueeskirjad kvootide 
tasuta eraldamiseks ühtlustatud viisil

Kvootide tasuta eraldamine ühtlustatud 
viisil, et vähendada süsinikdioksiidi lekke 
ohtu, kui rahvusvahelist kokkulepet ei 
sõlmita.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 30. juuniks 2011 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil, kui rahvusvahelist 
kokkulepet selleks ajaks ei sõlmita. 
Kvootide tasuta eraldamine nähakse ette 
ainult nende sektorite osas, mille puhul 
on kindlaks tehtud, et nendes võib lõikes 1 
sätestatud kriteeriumide kohaselt esineda 
süsinikdioksiidi lekke oht.

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt. regulatiivmenetluse kohaselt.
Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
ja säilitamist arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Kuivõrd see on võimalik, 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.

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, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, väldib komisjon 
kvootide tasuta eraldamist ja püüab 
saavutada 2013. aastaks kõikide kvootide 
müümise oksjonil.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 2013. aastast eraldavad 
liikmesriigid kõik kvoodid tasuta kogu 
perioodiks. 30. juuniks 2009 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed lõigetes 2 ja 3 osutatud 
kvootide eraldamiseks ühtlustatud viisil.

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

vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Sektorite 
määratlus, mille suhtes direktiivi 
kohaldatakse, on siiski põhimõttelise 
tähtsusega element ja peab seepärast 
olema ettepaneku teema asutamislepingu 
artikli 251 kohaselt.

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist.

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.

Or. en

Selgitus

Saastekvootide enampakkumine pole ELi CO2 heite vähendamise eesmärgi saavutamiseks 
vajalik; see tooks kaasa tohutu energiahinna tõusu, kahjustaks tööstusharu konkurentsivõimet 
ja vähendaks tarbijate ostujõudu. Parem võimalus on tasuta jaotamine kogu ELi hõlmavate 
võrdlusaluste alusel koos hilisema korrigeerimisega (võttes arvesse tegelikku tootmist). 
Süsinikdioksiidi kvootide müümine enampakkumise teel elektri tootmiseks on tarbijate jaoks 
mittevajalik oluline lisakulu. Võrdlusalustel ja tegelikul tootmisel põhinev tasuta 
saastekvootide eraldamise mehhanism oleks tõhusam saastekvootidega kauplemise süsteem.
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Muudatusettepanek 368
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

Esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kehtestatakse kasvuhoonegaaside ja 
energiatõhususe ühtlustatud 
võrdlusalused igas sektoris, millele 
saastekvoote tasuta eraldatakse.
Kõnealused võrdlusalused põhinevad 
parimate, kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamate turul 
saadaolevate tehnikate ja tehnoloogiate 
kasutamisel, sealhulgas asendajad, 
alternatiivsed tootmisviisid, biomassi 
kasutamine, kaastootmine ning 
kasvuhoonegaaside kogumine, 
kasutamine ja säilitamine.

Igale sektorile arvutatakse võrdlusalus 
eelistavalt lõpptoote alusel, mitte ainult 
sisestatud energia alusel, et asjaomase 
sektori kogu tootmisprotsessi jooksul 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja 
hoida kokku energiat.
Tasuta saastekvoote ei tohiks käitistele 
eraldada üle asjaomase sektoripõhise 
taseme, et toetada kõige 
energiatõhusamaid ja kõige vähem heiteid 
tekitavaid ettevõtteid.  Ükski esimeses 
lõigus osutatud meetmetest ei tohi
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stimuleerida heitkoguste üldise taseme
suurendamist asjaomases sektoris. 
Kõnealustes meetmetes võidakse ühtlasi 
arvesse võtta kõrgahjudes tekkivate 
põlevgaaside kasutamisega seotud 
heitkoguseid, kui nimetatud gaaside teket 
terase tootmisel kõrgahjuprotsessi teel ei 
ole võimalik vältida; sellega seoses 
võidakse meetmetega ette näha tasuta 
kvootide jagamine kõrgahjudele, kust 
need gaasid pärinevad. Kolmandatele 
osalistele netomüügiks mõeldud 
elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 369
Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 

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

lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

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

Kuivõrd see on võimalik, moodustavad
esimeses lõigus osutatud meetmed 
ühtlustatud meetmed, mis võetakse, et 
tagada 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, välja arvatud 
elekter, mis on toodetud tööstusprotsessi 
kõrvalsaadusena tööstusprotsessis 
vabanenud soojusest, veeaurust ja 
gaasidest.

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

Or. fr

Selgitus

Ei tohiks karistada Euroopa tööstusi, mis oma tööstusprotsessis koguvad energiat, muutes 
selle elektrienergiaks.
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Muudatusettepanek 370
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidu tootmisettevõtted on 
avatud rahvusvahelisele konkurentsile. 
Kuni puudub rahvusvaheline kokkulepe, 
millega tagatakse konkureerivatele 
sektoritele võrdsed tegutsemistingimused, 
peab tulemuslikkusel põhinev kvootide 
tasuta eraldamine olema käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
tootmissektori käitiste puhul reegliks.

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.

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

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

Tulemuslikkusel põhineva kvootide tasuta 
eraldamist määratlevad kõnealused 
meetmed käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse teises
lõigus osutatud meetmetega 
süsinikdioksiidi lekke vältimine ja 
tööstuse ümberpaigutamine sellisel viisil, 
et kvootide eraldamine toimub sellisel 
viisil, et stimuleeritaks kasvuhoonegaaside 
ja energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist toodanguühiku 
kohta. Nendes meetmetes võetakse samuti 
arvesse heitkoguseid, mis on seotud 
tööstusprotsesside käigus tekkinud 
põlevgaaside jäätmete energeetilise 
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kasutamisega. Elektritootmise eest tasuta 
kvoote ei eraldata, välja arvatud juhul, kui 
tööstuslikuks kasutamiseks toodetud 
elekter on seotud tööstusliku soojuse 
(soojuse ja elektri koostootmine) 
tarbimisega või kui elekter on toodetud 
tööstusprotsessi jääkidest; mõlemal juhul 
eraldatakse kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse tööstusliku tegevuse suhtes, 
see tähendab tegelikul tootmisel 
(võrdlusalustel) põhineval tasuta 
saastekvootide eraldamisel.

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, 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, ja teeb 
õigusakti ettepaneku asutamislepingu 
artikli 251 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Heitgaaside ja muude tööstuslikest jääkidest toodetud energia tõhus kasutamine tööstuslikes 
protsessides edendab energiatõhusust ja mõjutab kliimat positiivselt. Tööstuskäitistes 
saadakse nendest protsessidest elektrit ja soojust. Sellise elektri ja soojuse tootmise eest tuleb 
eraldada tasuta kvoote. Siin ei oma tähtsust, kas elekter või soojus tarbitakse protsessisiseselt 
või –väliselt.

Muudatusettepanek 371
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 1
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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. Hiljemalt 30. juuniks 2010 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed. Komisjon konsulteerib 
asjassepuutuvate sektoritega 
võrdlusaluste loomise põhimõtete 
kehtestamisel.

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine võrdlusaluste põhjal, 
et stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist. Ilma et see piiraks 
valdkondlike kriteeriumide kohaldamist, 
tuleks kõnealuste eeskirjade puhul 
arvesse võtta kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamaid
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, 
taastuvenergiaallikaid ning olemasolevat 
potentsiaali, sealhulgas tehnoloogilist 
potentsiaali, heitkoguseid vähendada.
Eeskirjadega tuleks luua soodustused
heitkoguste vähendamiseks.

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

Or. de
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Selgitus

Viide lõigetele 2 – 6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest kolmanda lõiguga juba nähakse ette 
ühtlustatud võrdlusaluste süsteem.  Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks. Muudatusettepanekus rõhutatakse 
võrdlusaluste kasutamist ja nende tunnuste tähtsust.

Muudatusettepanek 372
Avril Doyle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
ühtlustatud võrdlusalused, et tagada
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnikaid ja tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. Ühtlustatud 
eeskirjades võib arvesse võtta ka 
heitkoguseid, mis on seotud põlevate 
heitgaaside kasutamisega, kui selliste 
heitgaaside teket ei ole tööstuslikus 
tootmisprotsessis võimalik vältida; sellega 
seoses võib eeskirjades ette näha tasuta 
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kvootide eraldamise nende käitiste 
käitajatele, kus neid heitgaase 
põletatakse, või nende käitiste käitajatele, 
kust need heitgaasid pärinevad. 
Kolmandatele osalistele netomüügiks 
elektrivõrkudele mõeldud elektritootmise 
eest tasuta kvoote ei eraldata.

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusega nihutatakse ettepoole tähtaega, mille möödumisel komisjon peab 
vastu võtma kvootide tasuta eraldamise eeskirjad. See on seotud sellega, et artikli 11 lõikes 1 
nähakse ette, et liikmesriigid peavad esitama käitiste ja neile eraldatud tasuta kvootide 
lõpliku nimekirja komisjonile 30. juuniks 2011. Kuna liikmesriigid peavad konsulteerima nii 
sellesse nimekirja kantud käitiste kui ka avalikkusega, on ettenähtud ajavahemik isegi 
võimalike arvutusvigade kindlaks tegemiseks liiga lühike. Peale selle tuleks vältida tasuta 
kvootide eraldamist elektrienergia netomüüjatele, et mitte tekitada turumoonutusi.

Muudatusettepanek 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 30. juuniks 2010 võtab komisjon vastu 
kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.
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Sektoritele ja tööstusharudele, mille puhul 
esineb süsinikdioksiidi lekke oht, 
eraldatakse tasuta kvoote kogu ulatuses 
kuni artikli 28 lõikes 1 sätestatud 
kriteeriumidele vastava rahuldava 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni.

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, 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, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse koostootmiskäitistes ja oma 
tarbeks.

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

Or. fr

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamist reguleerivate üleminekusätete sisseviimist võib ühe aasta võrra 
ettepoole tuua, ilma et see probleeme tekitaks. Direktiivi põhiosas tuleks selgesõnaliselt 
kinnitada, et sektoritele ja tööstusharudele, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, 
tuleks tasuta saastekvoote eraldada kuni rahuldava rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseni. 
See säte on investeeringute planeerimise kindluse seisukohast ELis eluliselt tähtis. Samuti on 
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oluline mitte karistada elektri tootmist koostootmiskäitistes ja oma tarbeks.

Muudatusettepanek 374
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik ja tingimusel, et 
heitkogused on tekkinud asjassepuutuva 
tööstusprotsessi käigus, tagatakse esimeses 
lõigus osutatud meetmetega kvootide 
eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside igas 
sektoris 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, välja arvatud 
juhul, kui elektrit toodetakse 
koostootmiskäitistes ja oma tarbeks.

Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni 
eraldatakse ELi energiamahukatele 
tööstusharudele, kes tegutsevad 
võrdlusmäära piires, mis põhineb 
tehniliselt saavutatavatel, parima 
saadavaloleva tehnoloogia kriteeriumidel, 
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tasuta kvoote kooskõlas ELi ülempiiriga.
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, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. fr

Selgitus

Tasuta kvootide eraldamist reguleerivate üleminekusätete sisseviimist võib ühe aasta võrra 
ettepoole tuua, ilma et see probleeme tekitaks. Parim viis kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks välja töötatud tehnoloogia ja energiatõhususe edendamiseks on 
kvantifitseerida konkreetsed heitkogused ja kehtestada tehniliselt saavutatavad eesmärgid 
(võrdlusmäärad) sektoripõhise lähenemise alusel. Võrdlusmäärade meetod võimaldab 
hinnata otse ja rahvusvahelisel tasandil võrreldavaid heitkoguste vähendamise kohustusi 
erinevates saastekvootidega kauplemise süsteemides.

Muudatusettepanek 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt 30. juuniks 2011 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed.

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Üksikute 
sektorite võrdlusaluste kehtestamise 
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põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste
sidusrühmadega.

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et 
võrdlusaluste alusel stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Ilma et see piiraks erikriteeriumide 
kohaldamist üksikutele tööstussektoritele, 
tuleks arvesse võtta kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist ja potentsiaali, 
sealhulgas tehnoloogilist potentsiaali, 
heitkoguseid vähendada. Nende 
meetmetega edendatakse konkreetsete 
heitkoguste vähendamist. Elektritootmise 
eest tasuta kvoote ei eraldata.

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

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

Or. pl

Selgitus

Viide lõigetele 2–6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest kolmanda lõiguga juba nähakse ette 
ühtlustatud võrdlusaluste süsteem. Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks. Muudatusega rõhutatakse 
võrdlusaluste kasutamist ja selliste küsimuste tähtsust nagu võrdlusaluste kindlaksmääramise 
viisi ühtlustamine koos võimalusega võtta arvesse  konkreetse sektori iseloomulikke omadusi, 
selged stiimulid tulemuste parandamiseks ja konsulteerimine asjaomaste sektorite 
esindajatega. 
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Muudatusettepanek 376
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hiljemalt 30. juuniks 2011 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed.

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Üksikute 
sektorite võrdlusaluste kehtestamise 
põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sidusrühmadega.

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

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et 
võrdlusaluste alusel stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Ilma et see piiraks erikriteeriumide 
kohaldamist üksikutele tööstussektoritele, 
tuleks arvesse võtta kõige tõhusamaid 
tehnoloogiaid, asendajaid, üldiselt 
kasutatavaid alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist ja potentsiaali, 
sealhulgas tehnoloogilist potentsiaali, 
heitkoguseid vähendada. Nende 
meetmetega edendatakse konkreetsete 
heitkoguste vähendamist. Elektritootmise 
eest tasuta kvoote ei eraldata.

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud 
rahvusvahelise kliimamuutusi käsitleva 
kokkuleppe, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 



AM\734516ET.doc 27/99 PE409.642v01-00

ET

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.

kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed läbi, tagamaks et 
kvootide tasuta eraldamine toimub üksnes 
juhul, kui see on kõnealuse kokkuleppe 
põhjal nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. pl

Muudatusettepanek 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

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

Kuivõrd see on võimalik, 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, v.a tööstuslike 
tootmisprotsesside heitgaasidest toodetav 
elekter ja energiamahukate tööstusharude 
oma tarbeks toodetav elekter, tasuta 
kvoote ei eraldata. Tasuta kvootide 
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eraldamise puhul oma tarbeks toodetava 
elektri eest sektoris või alasektoris, kus on 
süsiniku lekke oht, ei või seda elektrit 
kasutav käitis saada samal ajal kaudsete 
heitkoguste kvoote kooskõlas lõigetega 8 
ja 9 ning artikliga 10b

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, mille tulemusel toimub 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kohustuslik vähendamine ühendusega 
samaväärses ulatuses, vaatab komisjon 
kõnealused meetmed artikli [23 lõikes 3] 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt läbi, tagamaks et kvootide tasuta 
eraldamine toimub üksnes juhul, kui see on 
kõnealuse kokkuleppe põhjal 
nõuetekohaselt põhjendatud.

Or. en

Selgitus

Energiamahukate tööstusharude oma tarbeks elektri tootmist tuleks käsitleda olmetootmisest 
erinevalt, sest nende lõppkasutuse konkurentsivõime olukord on olmetoomisest täiesti erinev 
(kulusid ei saa edasi kanda).  Energiamahukate tööstusharude elektritootmist oma tarbeks 
tuleks käsitada energiamahuka ettevõtte lahutamatu osana, et võrdsustada selle ettevõtte 
ärimudel rahvusvahelise ärimudeliga ja selliste sektorite/ettevõtetega, mis muidu saaksid 
kasu otseste ja kaudsete heitkoguste kvootide tasuta eraldamisest, lisades selged sätted, et 
vältida kahekordset kvootide eraldamist igasuguste oma tarbeks tootmisest tekkivatest 
kaudsetest heitkogustest.

Muudatusettepanek 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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 

1. 30. detsembriks 2009 võtab komisjon 
vastu kogu ühenduses kohaldatavad ja 
täielikult ühtlustatud rakendusmeetmed 
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ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

lõigetes 2–6 ja lõikes 8 osutatud kvootide 
eraldamiseks ühtlustatud viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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. Hiljemalt 30. juuniks 2010 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Viide lõigetele 2 – 6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest kolmanda lõiguga juba nähakse ette 
ühtlustatud võrdlusaluste süsteem. Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks.

Muudatusettepanek 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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 

1. Hiljemalt 30. juuniks 2010 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed kvootide eraldamiseks 
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ühtlustatud viisil. ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Viide lõigetele 2 – 6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest lõike 1 kolmanda lõiguga juba nähakse 
ette ühtlustatud võrdlusaluste süsteem. Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks.

Muudatusettepanek 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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. Hiljemalt 30. juuniks 2010 võtab 
komisjon vastu kogu ühenduses 
kohaldatavad ja täielikult ühtlustatud 
rakendusmeetmed kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Viide lõigetele 2 – 6 ja lõikele 8 ei lisa selgust, sest lõike 1 kolmanda lõiguga juba nähakse 
ette ühtlustatud võrdlusaluste süsteem. Planeerimiskindluse huvides tuleks võrdlusaluste 
süsteemide suhtes kokku leppida 2010. aasta keskpaigaks.

Muudatusettepanek 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

kogu ühenduses kohaldatavad ja täielikult 
ühtlustatud rakendusmeetmed lõigetes 2–6 
ja lõikes 8 osutatud kvootide eraldamiseks 
ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Me usume, et kvootide eraldamise eeskirju on võimalik edasi arendada, suurendades sellega 
prognoositavust. Lisaks sellele antakse komisjoni ettepanekus liikmesriikidele ainult kolm 
kuud, et avaldada igale käitisele antud individuaalsed tasuta kvoodid (alates 30. juunist 2011 
kuni 30. septembrini 2011, kui eraldamise eeskirjad võetakse vastu), mis on liiga lühike 
ajavahemik. Käesoleva muudatusettepanekuga pikendatakse seda ajavahemikku, et ülesannet 
saaks täita.

Muudatusettepanek 383
Jerzy Buzek

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

Or. en

Selgitus

On tähtis, et see dokument valmiks võimalikult kiiresti, kuid tuleb arvestada usaldusväärset 
ajastatust.
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Muudatusettepanek 384
Konrad Szymański

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

Or. en

Selgitus

See dokument tehakse kättesaadavaks võimalikult kiiresti, kuid tuleb arvestada 
usaldusväärset ajastatust.

Muudatusettepanek 385
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kvoodid, mis ei ole eraldatud tasuta, peavad piirduma elektritootmisega, mis ei põhine 
soojus- ja elektrienergia koostootmise süsteemil, et vältida lisakoormust sellele kõige 
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tõhusamale elektritootmise vormile ning soojus- ja elektrienergia koostootmise 
toetusmehhanismide tegevuse takistamist paljudes liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Konkreetsete 
sektorite võrdlusaluste määramise 
põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sektorite esindajatega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse võrdlusaluste kasutamist ja nende tunnuste tähtsust: 
ühtlustatud võrdlusaluste kasutamise kontseptsioon koos võimalusega võtta arvesse 
konkreetse sektori olukorda, tõhususe suurendamise tugev motiveerimine, asjaomaste 
sektorite esindajatega konsulteerimine.

Muudatusettepanek 387
Irena Belohorská

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 

Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
ühtlustatud võrdlusalused, et tagada
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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.

esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnikaid ja tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. Nendes 
meetmetes tuleks arvesse võtta ka 
heitkoguseid, mis on seotud põlevate 
heitgaaside kasutamisega, kui selliste 
heitgaaside teket ei ole võimalik vältida 
terase tootmisel integreeritud maagipõhise 
tootmisprotsessi teel, eriti kõrgahju 
tootmisprotsessi teel, ning nendes tuleks 
ette näha kvootide tasuta eraldamine 
tootmisprotsessile, mille käigus nimetatud 
gaasid tekivad. Kolmandatele osalistele 
netomüügiks mõeldud elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tugineb raportööri muudatusettepanekule 19, aga selmet jätta heitgaase 
puudutav otsus komisjoni teha, tagatakse tasuta kvootide eraldamine nendele gaasidele, et 
pakkuda õigeid stiimuleid nende säästvaks kasutamiseks. Peale selle lisatakse 
muudatusettepanekuga oluline aspekt võrdlusanalüüsi lähenemisviisile, tagades, et 
tehnoloogilist potentsiaali heitkoguseid vähendada võetakse arvesse.

Muudatusettepanek 388
Peter Liese

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 Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
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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.

ühtlustatud võrdlusalused, et esimeses 
lõigus osutatud meetmetega tagada 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist. Kõnealused eeskirjad 
põhinevad kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamatel 
tehnoloogiatel ning nende puhul tuleks 
arvesse võtta heitkoguste vähendamise 
potentsiaali, sealhulgas tehnoloogilist 
potentsiaali, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise ja biomassi kasutamist.

Konkreetsete sektorite võrdlusaluste 
määramise põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sektorite esindajatega.

Or. en

Selgitus

Võrdlusaluste kehtestamise metoodika määratlemine on väga tähtis. Lubja, tsemendi ja terase 
tootmise sektorite heitkoguste vähendamise potentsiaal on väiksem kui näiteks 
rafineerimissektoril. Seda tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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 

Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
ühtlustatud võrdlusalused, et esimeses 
lõigus osutatud meetmetega tagada
kvootide eraldamine sellisel viisil, et 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
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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.

tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist. Kõnealused eeskirjad 
põhinevad kasvuhoonegaaside ja energia 
seisukohast kõige tõhusamatel 
tehnoloogiatel ning nende puhul tuleks 
arvesse võtta heitkoguste vähendamise 
potentsiaali, sealhulgas tehnoloogilist 
potentsiaali, asendajaid, alternatiivseid 
tootmisviise ja biomassi kasutamist. Need 
meetmed ei tohi stimuleerida heitkoguste 
suurendamist toodanguühiku kohta.
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Konkreetsete sektorite võrdlusaluste 
määramise põhimõtteid kindlaks määrates 
konsulteerib komisjon asjaomaste 
sektorite esindajatega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga toetatakse raportööri poolt „ühtlustatud võrdlusanalüüsi” 
sissetoomist. Lähenemisviisi kindlustamiseks lisatakse selgitused:

- võrdlusanalüüsi aluseks peavad olema kõige tõhusamad tehnoloogiad (nn 
eesrindlased);

- tehnoloogiline potentsiaal on oluline kriteerium, nagu on praegu ette nähtud kehtiva 
direktiivi III lisa punktis 3 (näiteks protsessiga seotud heitkoguste arvessevõtmine)

- süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine ei ole võrdlusanalüüsi kavandamisega 
seotud;

- tuleks vältida heitkoguste suurenemist toodanguühiku kohta, võimaldades samal ajal 
kasvu;

- asjaomaste sektoritega tuleks konsulteerida.

Muudatusettepanek 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Esimeses lõigus osutatud meetmed 
põhinevad võrdlusalustel asjakohastes 
sektorites, et tagada võimaluste piires 
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 loodaks 
stiimuleid konkreetsete heitkoguste 
parandamiseks kooskõlas artiklis 9 
sätestatud ühenduse saastekvootide 
üldkoguse vähendamise eesmärgiga. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse koostootmiskäitistes ja oma 
tarbeks.

Or. fr

Selgitus

On oluline mitte karistada elektri tootmist koostootmiskäitistes ja oma tarbeks, mis suurendab 
keskkonnakaitse ulatust. On oluline viidata võrdlusaluste kasutamise kontseptsioonile kui 
eraldamismeetodile nendes sektorites või allsektorites, kus see on võimalik, võttes arvesse 
nende sektorite tootmisprotsesside võrreldavust. Lisaks on oluline, et eraldamissüsteemiga 
loodaks eelkõige stiimulid, et parandada oma tarbeks loodud käitistest eralduvaid 
konkreetseid heitkoguseid ja mitte vähendada nende tootmismahtu.

Muudatusettepanek 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
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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.

kvootide eraldamine sellisel viisil, et
võrdlusaluste kasutamisega stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist. Ilma et see 
piiraks sektorispetsiifiliste kriteeriumide 
kasutamist, võetakse arvesse kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
üldiselt rakendatavaid alternatiivseid 
tootmisviise, biomassi kasutamist ja muid 
tehnoloogilisi lahendusi, millel on heite 
vähendamise potentsiaal. Meetmed 
peavad stimuleerima konkreetsete 
heitkoguste vähendamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus rõhutatakse võrdlusaluste kasutamist ja nende tunnuste tähtsust: 
ühtlustatud võrdlusaluste kasutamise kontseptsioon koos võimalusega võtta arvesse 
konkreetse sektori olukorda, tõhususe suurendamise tugev motiveerimine, asjaomaste 
sektorite esindajatega konsulteerimine. Alternatiivseid tootmisprotsesse saab võrdlusalusena 
kasutada ainult siis, kui need on üldiselt kohaldatavad. Viide võimalustele kehtiva direktiivi 
III lisas säilitatakse, et selgitada võrdlusaluste tehnilist iseloomu. Süsiniku sidumine ja 
säilitamine ei ole võrdlusalusega seotud. 

Muudatusettepanek 392
Antonio De Blasio

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 

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

kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud juhul, kui toodetud 
elektrit kasutatakse sektorites, mis on 
otsesed või kaudsed heitkoguste tekitajad, 
mis on klassifitseeritud kui sektorid, mille 
puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht, ja 
millele eraldatakse tasuta 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kvoote 
kuni teatud tegevusnäitajate tasemeni.

Or. hu

Selgitus

Pakutud täiendus võimaldab elektritootjatele eraldada tasuta heitkoguste kvoote kuni 
energiatasemeni, mida kasutatakse sektorites ja allsektorites, mis on klassifitseeritud kui 
sektorid, mille puhul esineb süsinikdioksiidi lekke oht ja mis on otsesed või kaudsed 
heitkoguste tekitajad (parimal võimalikul tehnoloogial põhinev tegevusnäitajate tase). See 
võimaldab süsinikdioksiidi lekke ennetamist, energiamahukate sektorite konkurentsis püsimist 
ja oma koha säilitamist ühenduses.

Muudatusettepanek 393
Christian Ehler

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 

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 
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stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata, välja arvatud komisjoni valitud 
vähemalt 12 süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise näidiskäitise korral 
võimsusega vähemalt 200 MW, et hõlmata 
kõik süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiad, mis on 
koostoimes erinevate energiaallikate, 
säilitamis- ja transpordivõimalustega, 
moodustades 125% eeldatavast 
tootmismahust kaks aastat enne tootmise 
algust, kuid mitte varem kui 2013. aastal.

Or. de

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanek peaks aitama kaasa sellele, et näidiskäitiste loomise otsused 
tehakse võimalikult varakult.

Muudatusettepanek 394
Jerzy Buzek

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.

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.
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Or. en

Muudatusettepanek 395
Konrad Szymański

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.

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.

Or. en

Selgitus

Kui kehtestatakse nõue, et kasvuhoonegaaside saastekvoote peab hakkama 100%liselt 
eraldama oksjonil juba 2013. aastal, põhjustab see energiahindade järsu tõusu. Nendes 
riikides, kus elektrit toodetakse peamiselt kõige suuremaks saasteallikaks peetavast kivisöest, 
põhjustab elektrihinna tõus kõige suuremat elektrienergia kulude tõusu. Ühtse 
elektrienergiaturu vaieldamatu puudumine ja isoleeritud piirkondlikud elektrienergiaturud 
piiratud energiavõrkude ülekandevõimsusega tähendab seda, et elektrihindade olulisest 
tõusust tulenevaid võimalikke tagajärgi ei ole võimalik ELi s hüvitada.
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Muudatusettepanek 396
Urszula Krupa

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.

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. 

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.

Muudatusettepanek 397
Horst Schnellhardt

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 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
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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.

tõhusamaid tehnoloogiaid arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist.

Or. de

Selgitus

Kvoodid, mis ei ole eraldatud tasuta, peavad piirduma elektritootmisega, mis ei põhine 
soojus- ja elektrienergia koostootmise süsteemil, et vältida lisakoormust sellele kõige 
tõhusamale elektritootmise vormile ning soojus- ja elektrienergia koostootmise 
toetusmehhanismide tegevuse takistamist paljudes liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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.

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, nagu näiteks 
suure tõhususega koostootmiskäitised,
ning ei stimuleeritaks heitkoguste 
suurendamist. Elektritootmise eest tasuta 
kvoote ei eraldata.
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Or. es

Selgitus

Koostootmiskäitistel on märkimisväärne võime vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid: 
nimetatud käitised toodavad samaaegselt soojust ja elektrit, võimaldades seega märksa 
kõrgemal tasemel primaarenergia kasutamist, kui mis tahes traditsiooniline 
elektritootmissüsteem. Kui sellest soovitakse kasu lõigata, siis peab heitkogustega kauplemise 
süsteem seda omadust arvesse võtma saastekvootide eraldamiseks kasutatavate meetodite 
puhul. Saastekvoodid tuleks seetõttu eraldada tasuta kogu toodetud elektrienergiale.

Muudatusettepanek 399
Peter Liese

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.

Kuivõrd see on võimalik, kehtestatakse 
ühtlustatud võrdlusalused, et tagada
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnikaid ja tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, kasvuhoonegaaside 
kogumist ja säilitamist arvesse võttes 
stimuleeritaks kasvuhoonegaaside ja 
energia seisukohast kõige tõhusamate 
tehnoloogiate kasutamist ja heitkoguste 
vähendamist ning ei stimuleeritaks 
heitkoguste suurendamist. Kõnealustes 
meetmetes võidakse ühtlasi arvesse võtta 
kõrgahjudes tekkivate põlevgaaside 
kasutamisega seotud heitkoguseid, kui 
nimetatud gaaside teket terase tootmisel 
kõrgahjuprotsessi teel ei ole võimalik 
vältida; sellega seoses võidakse 
meetmetega ette näha tasuta kvootide 
jagamine kõrgahjudele, kust need gaasid 
pärinevad. Kolmandatele osalistele 
netomüügiks mõeldud elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata, välja arvatud 
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elektritootjatele, kes toodavad elektrit 
raudtee-ettevõtjatele. Need kvoodid 
eraldatakse tasuta ainult seni, kuni muud 
transpordiliigid osalevad saastekvootidega 
kauplemises võrdväärselt nõudlikul viisil. 

Or. en

Selgitus

Maantee- ja veetransporti saastekvootidega kauplemise süsteem ei mõjuta ja neid ei lisata 
süsteemi pärast 2012. aastat. Lennuliiklus lisatakse saastekvootidega kauplemise süsteemi, 
kuid tasuta kvootide osa jääb suureks. Kui tuleks lõpetada raudtee-ettevõtjatele tasuta 
kvootide andmine, mis katab nende vajadused, suurenevad järsult Euroopa raudteede 
saastekvootidega kauplemise kulud. Komisjoni oletuste põhjal suurenevad raudtee kulud 
umbes 400 miljonit eurot aastas.

Muudatusettepanek 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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.

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. 
Tasuta kvoote ei eraldata, välja arvatud 
juhul, kui elektri tootmine on seotud 
tööstusliku soojuse tarbimisega või kui 
elekter on toodetud tööstusprotsessi 
jääkidest, tingimusel et see on toodetud 
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käitise käitaja enda tarbeks; mõlemal 
juhul eraldatakse kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse I lisas nimetatud tööstusliku 
tegevuse suhtes. 
Kui tootmisprotsessi heitgaase 
kasutatakse kütusena, eraldatakse kõik 
saastekvoodid heitgaase tekitava käitise 
käitajale tasuta samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse selle käitise suhtes.

Or. en

Selgitus

Tööstuslike protsessidega seoses toodetav elekter ja soojus ning jääkidest toodetav elekter on 
nende tööstusprotsesside puhul keskkonnasõbralikku energiavarustust pakkuvad lahendused. 
Heitgaaside kasutamisest tekkiv süsinikdioksiid on lahutamatult seotud neid gaase tekitavate 
käitistega ja seega tuleb see panna heitgaase tekitavate käitiste arvele. See vastab teatise 
KOM(2003)830 punktile 92. Samuti soodustab see võrdlusaluste kehtestamist, mille 
kohaldamine vähendab süsinikdioksiidi kasutamist ja seega heitgaaside teket. Oksjonid 
koormaksid liigselt kõnealuseid käitisi ja ei soodustaks säästvat heitgaaside kasutamist.

Muudatusettepanek 401
Richard Seeber

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. 

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 ja kasutatud toormest 
pärinevat vältimatut süsinikdioksiidi 
heidet arvesse võttes stimuleeritaks 
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamate tehnoloogiate kasutamist 
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Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

ja heitkoguste vähendamist ning ei 
stimuleeritaks heitkoguste suurendamist. 
Elektritootmise eest tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. en

Selgitus

Eraldamise menetluses peab arvestama vähendamise tehnilisi võimalusi, sest suurt osa 
teatavate sektorite heitest, näiteks lubjakivist lubja põletamisel eralduvat süsinikdioksiidi, 
pole võimalik vähendada (tootmisprotsessi heide). Kasutatud toormest pärinev vältimatu 
süsinikdioksiidi heide mõjutab kliimamuutusi võrdselt energeetikasektori heidetega. Tasuta 
eraldamise küsimuses (süsinikdioksiidi leke) on nn tootmisprotsessi heide põhimõttelise 
tähtsusega kulutegur. Seepärast tuleks heite vähendamise tehnoloogilist potentsiaali arvesse 
võtta vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ praeguse III lisa punktile 3.

Muudatusettepanek 402
Anja Weisgerber

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.

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 ja kasutatud toormest 
pärinevat vältimatut süsinikdioksiidi 
heidet 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.

Or. en
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Selgitus

Eraldamise menetluses peab arvestama vähendamise tehnilisi võimalusi, sest suurt osa 
teatavate sektorite heitest, näiteks lubjakivist lubja põletamisel eralduvat süsinikdioksiidi, 
pole võimalik vähendada (tootmisprotsessi heide). Kasutatud toormest pärinev vältimatu 
süsinikdioksiidi heide mõjutab kliimamuutusi võrdselt energeetikasektori heidetega. Tasuta 
eraldamise küsimuses (süsinikdioksiidi leke) on nn tootmisprotsessi heide põhimõttelise 
tähtsusega kulutegur. Seepärast tuleks heite vähendamise tehnoloogilist potentsiaali arvesse 
võtta vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ praeguse III lisa punktile 3.

Muudatusettepanek 403
Norbert Glante

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.

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. Erandiks on komisjoni valitud 
vähemalt 12 süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise näidiskäitist võimsusega 
vähemalt 200 MW, et hõlmata kõik 
süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise 
tehnoloogiad, mis on koostoimes erinevate 
energiaallikate, säilitamis- ja 
transpordivõimalustega.

Or. de

Selgitus

On oluline testida kõiki süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogilisi lähenemisi ja säilitamise 
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vahendeid. Selleks on vaja vähemalt 12 näidiskäitist.

Muudatusettepanek 404
Bogusław Sonik

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.

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. 
Esimeses lõigus osutatud meetmetega võib 
lubada kvoote eraldada käitistele, mis 
toodavad soojust võrdlusalustel 
põhinevate tootmisstandardite 
kasutamisega, ja samuti lubada sellistel 
käitistel teha järelarveldusi üldiste 
põhimõtete kohaselt. Elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Artikli 10a lõikes 8 on märgitud, et mõnes sektoris/alasektoris võib esineda konkurentsi 
moonutamist ja et selliste moonutuste tulemusel võidakse püüda „lahkuda" ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemist, viies tootmise nendesse riikidesse, mis süsteemis ei osale. Artikli 10a 
lõikes 8 nähakse ette, et sellised sektorid saavad tasuta kvoote 100% ulatuses. Seetõttu oleks 
hea kindlaks määrata menetlused, mille abil saaks kvoote jaotada võrdlusaluste meetodil, mis 
põhineb tegelikul toodangul. 
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Muudatusettepanek 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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.

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, välja arvatud 
tootmisprotsesside heitgaasidest toodetav 
elekter, tasuta kvoote ei eraldata. Kui 
tootmisprotsesside käigus tekkinud 
jääkgaase kasutatakse kütusena, 
eraldatakse saastekvoodid jääkgaase 
tekitava käitise käitajale samadel 
tingimustel, mida kohaldatakse asjaomase 
käitise suhtes.

Or. pl

Selgitus

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.
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Muudatusettepanek 406
Matthias Groote

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.

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.
Kõnealustes meetmetes võidakse ühtlasi 
arvesse võtta kõrgahjudes ja koksiahjudes 
tekkivate põlevgaaside kasutamisega 
seotud heitkoguseid, kui nimetatud 
gaaside teket terase tootmisel koksiahju-
ja kõrgahjuprotsessi teel ei ole võimalik 
vältida; sellega seoses võib meetmetes ette 
näha tasuta kvootide eraldamise 
kõrgahjudele ja koksiahjudele, kust need 
gaasid pärinevad. Elektritootmise eest 
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Koksigaasid on koksimisprotsessist tingitud kõrvalsaadus, mida ei saa vältida. Tegemist on 
protsessi käigus tekkiva heitega, millele tuleks eraldada tasuta saastekvoote.
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Muudatusettepanek 407
Pilar Ayuso

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.

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. 
Tasuta kvoote ei eraldata, välja arvatud 
juhul, kui elektri tootmine on seotud 
tööstusliku soojuse tarbimisega või kui 
elekter on toodetud tööstusprotsessi 
jääkidest; mõlemal juhul eraldatakse 
kvoote samade eraldamispõhimõtete 
alusel, mida kohaldatakse I lisas 
nimetatud tööstusliku tegevuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Nii keskkonnaalastel kui ka majanduslikel põhjustel on tööstusharu investeerinud kohapeal 
tööstuslikest jääkidest soojus- ja elektrienergia koostootmisesse ning elektritarnetesse. Seda 
tegevust soodustati kui lahendust seoses liberaliseerimata elektriturgudega ning seda 
edendab ka soojus- ja elektrienergia koostootmist käsitlev direktiiv. Ettepanek eeldab, et 
igasugust elektrit tuleks käsitleda samade eraldamispõhimõtete alusel. Soojus- ja 
elektrienergia koostootmine seoses tööstuslike protsessidega on mõeldud nende 
tööstusprotsesside nõudluse rahuldamiseks või keskkonnaalaste lahenduste pakkumiseks. 
Seega tuleks seda käsitleda tavalisest elektri- ja soojustootmisest erinevalt.
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Muudatusettepanek 408
Riitta Myller

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.

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, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes tööstuslike 
tootmisprotsesside jaoks ja kui elektrit 
toodetakse tootmisprotsesside käigus 
tekkinud heitgaasidest.
Kui tootmisprotsessi heitgaase 
kasutatakse kütusena, eraldatakse 
saastekvoodid heitgaase tekitava käitise 
käitajale samade eraldamispõhimõtete 
alusel, mida kohaldatakse selle käitise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikes soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistes toodetava elektri eest tuleks 
eraldada tasuta kvoote. Soojuse ja elektri koostootmisel saadava elektri tootmine sõltub 
otseselt tööstuskäitise energiavajadustest. Tööstuslikud soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitised on tihedalt seotud tööstusrajatistega, mida nad varustavad, ja paljudel juhtudel 
saavad nad oma kütusetarned tööstuskäitiselt. Soojuse ja elektri koostoodangu osa on kõige 
suurem tselluloositööstuses, kuid soojust ja elektrit toodetakse koos ka keemia-, raua- ja 
terasetööstuses, rafineerimistehastes ja toiduainetetööstuses.
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Muudatusettepanek 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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.

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, v.a tööstuslike 
tootmisprotsesside heitgaasidest toodetav 
elekter, tasuta kvoote ei eraldata.

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

Or. en

Selgitus

Vältimatuid gaase (koksiahjugaasid, kõrgahju gaasid, konverterigaasid) tekib terasetootmise 
protsessides ja neid kasutatakse elektri tootmiseks. See aitab kaasa süsinikdioksiidi heite 
vähendamisele, kuna alternatiivne võimalus koosneb heitgaaside põletamisest ja 
süsinikdioksiidi õhku paiskamisest. Sellist heitgaaside energiatõhusat kasutamist tuleks 
edendada.
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Muudatusettepanek 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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.

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, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse tööstuslike tootmisprotsesside 
käigus tekkinud heitgaasidest, oma 
tarbeks väga tõhusate vahenditega ja oma 
tarbimiseks suure tõhususega 
koostootmisel, nagu on määratletud 
direktiivides 2004/8/EÜ ja 2007/74/EÜ; 
mõlemal juhul eraldatakse kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida 
kohaldatakse käitise suhtes tervikuna.

Or. en

Selgitus

Üldreegel, et elektritootjatele tasuta kvoote ei eraldata, on õige. Kuid tuleks tunnustada 
erijuhtumit nende käitiste osas, mis kasutavad suure tõhususega koostootmisel toodetud 
elektrit oma tarbimiseks või toodavad elektrit tööstuslike tootmisprotsesside käigus tekkinud 
heitgaasidest. Nendel juhtudel toodetu elektrile tuleks eraldada kvoote samade 
eraldamispõhimõtete alusel, mida kohaldatakse käitise suhtes.
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Muudatusettepanek 411
Dorette Corbey

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.

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. 
Tasuta kvoote ei eraldata, välja arvatud 
juhul, kui elekter toodetakse oma 
tarbimiseks suure tõhususega 
koostootmisel, nagu see on määratletud 
direktiivis 2004/8/EÜ, või 
tööstusprotsesside käigus tekkinud 
heitgaasidest; sellisel juhul eraldatakse 
kvoote samade rakendusmeetmete alusel, 
millele osutatakse käesoleva artikli 
lõigetes 7 ja 8 ning mida kohaldatakse 
peamise tööstusliku protsessi suhtes.

Or. en

Selgitus

Viimastel aastatel on tööstusharu investeerinud väga tõhusasse soojus- ja elektrienergia 
koostootmisesse ja kohapeal tööstuslikest jääkidest tootmisesse. Praegune ettepanek eeldab, 
et igasugust elektrit tuleks käsitleda samade eraldamispõhimõtete alusel, sest oletatavasti 
eksisteerib vaid üks elektriturg. See on väärkujutelm. Elekter ja soojus, mis toodetakse 
tööstuslike protsessidega seoses, toodetakse nende protsesside nõudluse rahuldamiseks. 
Tööstuslikule energiatootmisele tuleks kvoote eraldada vastavalt kõnealuse sektori suhtes 
kehtivatele eeskirjadele, kuna nad on selle sektori oluline osa.
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Muudatusettepanek 412
Dan Jørgensen

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.

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, mineraalõli 
rafineerimistehaste või lennunduse puhul
tasuta kvoote ei eraldata.

Or. en

Selgitus

Minaraalõli rafineerimistehased ja lennundussektor saavad süsiniku müügihinna edasi 
suunata ilma süsinikdioksiidi lekke ohuta. Seetõttu tuleb neid käsitada energiasektoriga samal 
viisil.

Muudatusettepanek 413
Marie-Noëlle Lienemann

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 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
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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.

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 või mineraalõli 
rafineerimistehaste puhul tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. en

Selgitus

Minaraalõli rafineerimistehased saavad süsiniku müügihinna edasi suunata ilma 
süsinikdioksiidi lekke ohuta. Seetõttu tuleb neid käsitada energiasektoriga samal viisil.

Muudatusettepanek 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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.

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 või õli 
rafineerimistehaste puhul tasuta kvoote ei 
eraldata.

Or. fr
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Selgitus

Õli rafineerimistehased tuleb lisada ja neid tuleb käsitada elektritootjatega samal viisil, kuna 
nad saavad süsiniku müügihinna edasi suunata ilma süsinikdioksiidi lekke ohuta.

Muudatusettepanek 415
Péter Olajos

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.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, sealhulgas 
soojus- ja elektrienergia koostootmist,
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.

Or. en

Selgitus

Soojuse ja elektri koostootmine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Lisaks muudele siin mainitud 
tehnoloogiatele tuleks saastekvootide eraldamise eeskirjades teha kindlaks, et 
saastekvootidega kauplemisega liigutakse nende tehnoloogiate väljaarendamise suunas, 
millel on suurem potentsiaal vähendada süsinikdioksiidi, nagu soojuse ja elektri 
koostootmine.
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Muudatusettepanek 416
Lena Ek

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.

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, sealhulgas 
soojus- ja elektrienergia koostootmist,
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.

Or. en

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise arendamine on ELi väljakuulutatud eesmärk. Lisaks 
muudele eelmainitud tehnoloogiatele tuleks saastekvootide eraldamise eeskirjades teha 
kindlaks, et saastekvootidega kauplemisega liigutakse nende tehnoloogiate väljaarendamise 
suunas, millel on suurem potentsiaal vähendada süsinikdioksiidi, nagu soojus- ja 
elektrienergia koostootmine. Muudatusettepanekuga ühtlustatakse ettepanekus esitatud 
soojuse ja elektri koostootmist käsitlevad sätted.

Muudatusettepanek 417
Horst Schnellhardt

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

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, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes riigi enda vajaduste 
rahuldamiseks.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 418
Anja Weisgerber

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 

Kuivõrd see on võimalik, tagatakse 
esimeses lõigus osutatud meetmetega 
kvootide eraldamine sellisel viisil, et kõige 
tõhusamaid tehnoloogiaid, asendajaid, 
alternatiivseid tootmisviise, biomassi 
kasutamist, kasvuhoonegaaside kogumist 
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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.

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, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes riigi enda vajaduste 
rahuldamiseks.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 419
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdlusalused on kvootide tasuta 
eraldamise peamine põhimõte. 
Võrdlusalus on sektori keskmine 
kasvuhoonegaaside heitkoguste hulk ühe 
toote kohta võrdlusaastal. Sektori igale 
käitisele eraldatakse tasuta kvoote 
vastavalt võrdlusaasta toodangumahule, 
mis on korrutatud võrdlusalusega. 
Võrdlusaastad on kaks aastat, mis 
lõppevad 24 kuud enne kauplemisperioodi 
algust. 

Or. en
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Selgitus

Võrdlusaluste süsteem on kvootide tasuta eraldamise süsteem, millega välditakse heitkoguste 
suurendamise stimuleerimist. Võrdlusaluseid tuleks kasutada nende soosimiseks, kellel on 
süsinikutõhususe osas parimad tulemused.  2013. aastal algava perioodi võrdlusaastateks 
oleksid sellel juhul 2009 ja 2010.

Muudatusettepanek 420
Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sellistes sektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke ohtu ei ole võimalik 
muul viisil vältida, ning kus elekter 
moodustab suure osa tootmiskuludest ja 
seda toodetakse tõhusalt, eraldatakse 
suurim kogus saastekvoote 
süsinikdioksiidi kulu edasikandmiseks 
elektri hindadesse. Nimetatud kvootide 
eraldamine põhineb nende käitiste 
kindlaks määratud keskmisel aastasel 
elektritarbimisel ja eeldataval 
süsinikdioksiidiga seotud kulu 
edasikandmisel energiatootmise tüüpilise 
piirhinna määramisse ning need kvoodid 
eraldatakse lisaks otseste heitkoguste eest 
eraldatavatele tasuta kvootidele.  Samuti 
ei muudeta sellega artiklis 9 sätestatud 
kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Elektrile suunatud süsinikdioksiidi hinnamõju mõjutab eelkõige elektrienergiamahukaid 
tootmisprotsesse. Kui satutakse kaudsete süsinikdioksiidi heitmetest tingitud rahvusvahelisse 
konkurentsi, on oht konkurentsivõime kaotada, ilma et sellest oleks keskkonnale mingit kasu. 
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Muudatusettepanek 421
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Olenemata sellest, kas käitised 
kasutavad alltöövõttu või mitte, 
koheldakse neid saastekvootide suhtes 
võrdselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud selleks, et ei loodaks stiimuleid, mis tooksid kaasa
turumoonutused ja suurendaksid ka heitkoguseid. Oluline on, et direktiivi tekst kajastaks 
seda, et paljudes sektorites kasutatakse alltöövõttu.

Muudatusettepanek 422
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi tuleb vältida järske muutusi oksjoni korraldamises, ei ole elektritootjate ja -tööstuse 
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ebavõrdne kohtlemine nn pehme ülemineku vormis õigustatud ega ole kooskõlas ELi 
põhimõtetega. 100% oksjoni kohene kasutuselevõtt elektritootjate suhtes avaldab 
liikmesriikidele väga erinevat mõju vastavalt sellele, milline on nende energiapark.   
Mõjutatud ettevõtted vajavad soovitud muutusteks palju rohkem aega, nii tehnilisest kui ka 
rahalisest seisukohast. Fossiilkütuseid kasutavate elektrijaamade kaasajastamine on 
hädavajalik ja toob pikema aja jooksul Euroopa energiatootmisele kasu. 

Muudatusettepanek 423
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Käitistele eraldatakse selline arv 
saastekvoote, mis vastab eeldatava 
keskmise aastase tootmismahu, käitise 
vastava võrdlusaluse ja käikulaskmisest 
algava eraldamisperioodi kalendriaastate 
arvu korrutisele. Kui tootmismaht ühel 
kalendriaastal erineb eeldatavast 
keskmisest aastasest tootmismahust, 
tagastab tootmise languse korral käitaja 
järgmise aasta 30. aprilliks asjaomasele 
asutusele saastekvootide arvu, mis vastab 
tootmismahu ja käitisele määratud 
võrdlusaluse korrutisele. Tootmismahu 
suurenemise korral eraldab asjaomane 
asutus taotluse alusel järgmise aasta 30. 
aprilliks lisakvoote samast arvestusest 
lähtudes. Võrdlusalused määratakse 
kindlaks artikli [23 lõikes 3] osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Nende koostamisel arvestatakse vastavate 
käitiste tehnilist vähendamise potentsiaali. 
Võrdlusaluse kindlaks määramisel ei 
võeta arvesse protsessiga seotud tehniliselt 
vältimatuid heitmeid. Sama kehtib ka 
vältimatute jäätmegaaside kohta. Kui 
jäätmegaasi kasutatakse kütusena, tuleks 
jäätmegaasi tekitava käitise käitajale 
eraldada kvoodid samade 
eraldamispõhimõtete alusel kui need, 
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mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Eraldamine peaks toimuma tasuta kogu ELi hõlmavate võrdlusaluste alusel koos hilisema 
korrigeerimisega, mille puhul järgitakse tegelikku tootmist. Nimetatud eraldamismeetod on 
tulemuslik vahend kliimamuutuse vastu võitlemisel ning tuleb kogu majandusele kasuks. 
Kõnealust eraldamismudelit rakendatakse uues lõikes 2.

Muudatusettepanek 424
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Tasuta kvoote ei eraldata
elektritootjatele ega oma tarbeks 
toimuvale elektritootmisele.

Or. en

Selgitus

Ühegi elektritootmise eest tasuta kvoote ei eraldata. Määratlusele vastavalt on elektritootjad 
need, kes turustavad toodetud elektrit.   Seetõttu tuleb lisada viide oma tarbeks toimuvale 
elektritootmisele. Lisaks sellele koheldakse muudatusettepaneku tulemusel kõiki soojust või 
jahutust tootvaid käitiseid võrdselt.
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Muudatusettepanek 425
Jerzy Buzek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energiatööstusele tuleks anda võimalus kohaneda järk-järgult saastekvootide oksjonil 
ostmisega 100% ulatuses, nagu seda teevad muud majandussektorid. Energiatööstusel on 
vaja seda aega kaasajastamiseks ja kaasaegsete vähesaastavate tehnoloogiate 
rakendamiseks. Lisaks sellele võimaldab järkjärguline enampakkumine energiatõhusust 
suurendada ja kohandada elektritootmist saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli uue 
direktiivi kõrgemate nõuetega.

Muudatusettepanek 426
Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kui kasvuhoonegaaside saastekvoote hakatakse 2013. aastal müüma 100% ulatuses oksjonil, 
põhjustab see energiahindade järsu tõusu. Nendes riikides, kus elektrit toodetakse peamiselt 
kõige suuremaks saasteallikaks peetavast kivisöest, põhjustab elektrihinna tõus kõige 
suurema elektrienergia kulude tõusu. Ühtse elektrienergiaturu vaieldamatu puudumine ja 
isoleeritud piirkondlikud elektrienergiaturud piiratud energiavõrkude ülekandevõimsusega 
tähendab seda, et elektrihindade olulisest tõusust tulenevaid võimalikke tagajärgi ei ole 
võimalik ELis hüvitada.

Muudatusettepanek 427
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.



AM\734516ET.doc 69/99 PE409.642v01-00

ET

Muudatusettepanek 428
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote ainult elektrit tootvatele 
käitistele, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes riigi enda vajaduste 
rahuldamiseks, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 429
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote ainult elektrit tootvatele 
käitistele, välja arvatud juhul, kui elektrit 
toodetakse soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitistes riigi enda vajaduste 



PE409.642v01-00 70/99 AM\734516ET.doc

ET

säilitamiskohtadele. rahuldamiseks, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele (välja 
arvatud nendele, kes toodavad elektrit 
energiamahukate ettevõtete oma tarbeks), 
käitistele kasvuhoonegaaside heidete 
kogumiseks, torujuhtmetele kõnealuste 
heidete transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selle selgitamiseks, et elektritootmist energiamahukate ettevõtete enda 
tarbeks ei peaks süsteemi seisukohalt käsitlema elektritootmisena. Nimetatud elektritootmist 
tuleks käsitleda olmetootmisest erinevalt, sest selle lõppkasutuse konkurentsiolukord on 
olmetoomisest täiesti erinev.
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Muudatusettepanek 431
Horst Schnellhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote, kui elektrit ei toodeta 
soojus- ja elektrienergia koostootmise teel, 
käitistele kasvuhoonegaaside heidete 
kogumiseks, torujuhtmetele kõnealuste 
heidete transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. de

Selgitus

Kvoodid, mis ei ole eraldatud tasuta, peavad piirduma elektritootmisega, mis ei põhine 
soojus- ja elektrienergia koostootmise süsteemil, et vältida lisakoormust sellele kõige 
tõhusamale elektritootmise vormile ning soojus- ja elektrienergia koostootmise 
toetusmehhanismide tegevuse takistamist paljudes liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 432
Antonio De Blasio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, välja 
arvatud soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitised tööstuslikuks 
kasutamiseks, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
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säilitamiskohtadele.

Or. hu

Muudatusettepanek 433
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 434
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Mineraalõli rafineerimistehased ja lennundussektor saavad süsiniku müügihinna edasi 
suunata ilma süsinikdioksiidi lekke ohuta. Seetõttu tuleb neid käsitada energiasektoriga samal 
viisil. 

Muudatusettepanek 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Õli rafineerimistehased tuleb lisada ja neid tuleb käsitada elektritootjatega samal viisil, kuna 
nad saavad süsiniku müügihinna edasi suunata ilma süsinikdioksiidi lekke ohuta.

Muudatusettepanek 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, ei eraldata 
tasuta kvoote elektritootjatele, käitistele 
kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 

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

kasvuhoonegaaside heidete kogumiseks, 
torujuhtmetele kõnealuste heidete 
transpordiks ega kõnealuste heidete 
säilitamiskohtadele.

Or. en

Selgitus

Mineraalõli rafineerimistehased saavad süsiniku müügihinna edasi suunata ilma 
süsinikdioksiidi lekke ohuta. Seetõttu tuleb neid käsitada energiasektoriga samal viisil.

Muudatusettepanek 437
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Biomassi või -jäätmete kasutamine kivisöejõujaamades annab majanduslikult tõhusa 
võimaluse suurendada taastuvenergia osakaalu Euroopas. Väga oluline on tagada, et 
fossiilkütuste ja biomassi kooskasutamine on üheskoos süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamisega jätkuvalt hea võimalus.  Et tagada investeeringud süsinikdioksiidi kogumisse ja 
säilitamisse, tehakse ettepanek võimaluse kohta kompenseerida säilitatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, mis tulenevad CO2-neutraalsest kütusest ja mis kasutamisel eemaldavad 
atmosfäärist kasvuhoone gaaside heitkoguseid. 
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Muudatusettepanek 438
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui mõnedele toodetele või 
protsessidele ei ole võrdlusaluseid 
kindlaks määratud vastavalt artikli [23 
lõikes 3] osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele, eraldatakse 
asjaomasele käitisele saastekvoodid 
vastavalt ELi saastekvootidega 
kauplemise süsteemi teise 
kauplemisperioodi kvootide keskmisele 
aastasele kogusele, mida on kohandatud 
artiklis 9 sätestatud lineaarse teguri võrra. 
Arvesse tuleb võtta asjaomaste käitiste 
tehnoloogilist potentsiaali heitkoguseid 
vähendada.
Juhul kui tooted või protsessid ei kuulu 
ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi 
teise kauplemisperioodi alla, kohaldatakse 
seniste õiguste kaitset.

Or. en

Selgitus

Ilmselt ei saa kõigile toodetele ja protsessidele üldiseid võrdlusaluseid esialgu sätestada. 
Näiteks võiks tuua väga spetsiifilised tooted, mis annavad vaid väikese osa heitkogustega 
kauplemise süsteemi heitkogustest. Sellistele käitistele tuleb kvoodid eraldada nn seniste 
õiguste kaitse lähenemist kasutades.

Muudatusettepanek 439
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tasuta kvoote eraldatakse käitistele 
biomassist saadud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kogumise ja säilitamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Tööstuse, kaugkütmise või muude 
tarbijate jaoks tarnitud soojuse eest 
eraldatakse tasuta kvoote samas ulatuses 
kui tööstussektoritele, olenemata sellest, 
kas soojust toodetakse koos elektriga või 
mitte.

Vastavalt keskkonnakaitseks antavat 
riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste 
lõikes 51 sätestatud kriteeriumitele 
kaugkütte jaoks tarnitud soojuse eest 
eraldatakse 100% ulatuses tasuta kvoote 
(olenemata sellest, kas soojust toodetakse 
koos elektriga või mitte), et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega, kes ühenduse süsteemi ei 
kuulu. 

Or. en
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Selgitus

Soojatootmise suhtes ei tohi kohaldada n-ö juhuslikult samu sätteid, mis käsitlevad 
elektritootmist. See viib vasturääkivuste ja konkurentsimoonutusteni.

Muudatusettepanek 441
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Suure tõhususega soojus- ja 
elektrienergia koostootmise käitistele 
direktiivi 2004/8/EÜ tähenduses 
eraldatakse võrdlusalusest lähtudes ilma 
ajapiiranguta tasuta kvoote elektri- ja 
soojusenergia tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kliimakaitse alus. Suure tõhususega soojus- ja 
elektrienergia koostootmise säilitamist ja laiendamist nõutakse ja toetatakse direktiivis 
2004/8/EÜ. Lisatakistuste kehtestamine oksjonite näol tooks kahju. Paljudel juhtudel ei 
annaks asjaomaste liikmesriikide soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste edendamine 
soovitud tulemusi, olemasolevate soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste toodang 
väheneks ning võib-olla edasi enam ei laienetaks. Kui oksjon oleks peamine elektritootjatele 
kvootide eraldamise mehhanism, toetaks selline soojus- ja elektrienergia koostootmisele 
erandi tegemine kliimakaitset.
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Muudatusettepanek 442
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitistele eraldatakse tasuta kvoote kogu 
Euroopas ühtlustatud võrdlusanalüüside 
alusel, kui elektrit toodetakse riigi enda 
vajaduste rahuldamiseks vastavalt 
direktiivile 2004/8/EÜ.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 443
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 

3. Soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitistele, kui elektrit toodetakse riigi enda 
vajaduste rahuldamiseks vastavalt 
direktiivile 2004/8/EÜ, eraldatakse tasuta 
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õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

kvoote kogu Euroopas ühtlustatud 
võrdlusanalüüside alusel.

Or. de

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmine on kõige säästvam viis kasutada primaarenergiat 
üheaegselt nii elektrienergia kui ka soojuse tootmiseks. Seda soodustatakse paljudes 
liikmesriikides teadlikult. Vältimaks soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele tekkivat 
lisakoormust ja pakkumaks uutele käitistele stiimuleid, tuleks enampakkumisi kohaldada 
elektrienergia sektoris üksnes ainult elektrit tootvate käitiste puhul.

Muudatusettepanek 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Tasuta kvoote eraldatakse toodetud 
soojuse eest, mida tarnitakse ettevõtetele 
ja muudele tarbijatele, direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en
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Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise käigus tõhusalt toodetav soojus on energiaallikast 
sõltumata keskkonnale kasulik ja seda tuleks seepärast soodustada.

Muudatusettepanek 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Tasuta kvoote eraldatakse toodetud 
soojuse eest, mida tarnitakse ettevõtetele 
ja muudele tarbijatele, direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.  
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Soojus- ja elektrienergia koostootmise käigus tõhusalt toodetav soojus on energiaallikast 
sõltumata keskkonnale kasulik ja seda tuleks seepärast soodustada.

Muudatusettepanek 446
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest. 

Or. pl

Selgitus

Fossiilkütuste kasutamisele tugineva majanduse jaoks tähendavad asjaomased sätted, 
eelkõige see, et elektritootjatele tasuta saastekvoote ei eraldata, aga ka kvootide koguse 
lineaarne vähendamine, elektrihindade järsku tõusu, mis põhjustab kogu majanduses kulude 
tohutut suurenemist ja mille tulemus on nende kulude ülekandumine kodanikele.

Muudatusettepanek 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Tasuta kvoote eraldatakse kogu
toodetud soojuse ja elektri eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas.
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Or. es

Selgitus

Koostootmiskäitiste toimimiseks on nende edendamisel vajalik tasuta kvootide eraldamine 
täies ulatuses. Nimetatud käitiste arendamiseks on vaja stabiilset raamistikku, kuna nende 
näol on tegemist erasektori tööstusliku investeeringu saadusega. Kui kvoote ei eraldata kogu 
ulatuses, võib see kahjustada käitiste elujõulisust.

Muudatusettepanek 448
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele eraldatakse tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.

Or. pl

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemi ja muude süsteemide raames soojatootmisele 
kohaldatavad sätted tuleks jätta samale tasemele. Koostootmiskäitistes toodetud soojus, mille 
võimsus on üle 20 MW konkureerib soojusega, mis on toodetud käitistes, mille võimsus on 
vähem kui 20MW, eeldades, et nad ei kuulu heitkogustega kauplemise süsteemi. 
Diskrimineerimise ennetamiseks peaks suure tõhususega koostootmiskäitistes toodetud soojus 
ja tasuta kvootidega energiaallikatest või muudest heitkogustega kauplemise süsteemis 
sätestamata meetmete raames toodetud soojus asetsema võrdsetel alustel. Seetõttu on oluline 
eraldada tasuta kvoote suure tõhususega koostootmiskäitistes toodetud soojusele kogu 
heitkogustega kauplemise süsteemi kehtimise ajal, st kuni 2020. aastani.
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Muudatusettepanek 449
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele eraldatakse vajaduse 
korral tasuta kvoote toodetud soojuse ja 
jahutuse eest suure tõhususega 
koostootmise eest, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega, 
tingimusel et kõnealust soojust või 
jahutust kasutatakse sektorites, milles 
esineb süsinikdioksiidi lekke oht. 

Sooja- või jahutuse tootjatele tuleks 
eraldada kvoote sama määra järgi kui 
nendele sektoritele, milles soojust või 
jahutust kasutatakse.

Or. en

Selgitus

Elektritootmise eest tasuta kvoote ei eraldata. Määratlusele vastavalt on elektritootjad need, 
kes turustavad toodetud elektrit.  Seetõttu tuleb lisada viide oma tarbeks toimuvale 
elektritootmisele.  Peale selle tuleb võrdselt kohelda kõiki käitiseid, mis toodavad soojust või 
jahutust.

Muudatusettepanek 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 3. Elektritootjatele eraldatakse tasuta 
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kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud soojanõudluse osas ning 
tõhusatele kaugkütterajatistele tarnitud 
soojuse eest vastavalt keskkonnakaitseks 
antavat riigiabi käsitlevatele ühenduse 
suunistele. 

Or. en

Selgitus

Energiat saab säästa tõhusa kaugküttega, mille puhul kasutatakse koostootmise käigus 
saadud soojust. Seega peame me tagama selle konkurentsivõime.

Muudatusettepanek 451
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele eraldatakse tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Kvoote eraldatakse tasuta ka 
energiatootmise eest soojus- ja 
elektrienergia koostootmise käitistes, mis 
toodavad elektrit ja soojust 
kaugküttesüsteemidele, ja elektritootmise 
eest kõnealuste käitiste oma tarbeks.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.
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Or. en

Selgitus

Tekstis peavad olema selged viited nendele olukordadele, mille puhul eraldatakse kvoote 
tasuta. Lisaks sellele peavad ametiasutused toetama neid soojus- ja elektrienergia 
koostootmise käitisi, mis tarnivad energiat kaugküttesüsteemidele, kuna nad toetavad ka 
ressursside jätkusuutlikku kasutamist, võitlust kliimamuutuste vastu ja avaliku teenuse 
kättesaadavust enamikule elanikkonnale.

Muudatusettepanek 452
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Kui sooja- või jahutuse tootjatele 
eraldatakse lõike 1 kohaselt tasuta kvoote 
direktiivis 2004/8/EÜ määratletud suure 
tõhususega koostootmise käigus toodetud 
soojuse või jahutuse eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, eraldatakse 
tasuta kvoote oma tarbeks toimuva 
elektritootmise eest ja vaid teatavatele 
tööstusrajatistele suunatud elektritootmise 
eest, et tagada võrdne kohtlemine. Pärast 
2013. aastat kohandatakse kõnealustele 
käitistele eraldatavaid kvoote kõnealuse 
soojuse tootmise eest igal aastal artiklis 9 
osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Kõikide kindlat klienti teenindavate soojus- ja elektrienergia koostootmise käitiste võrdne 
kohtlemine on oluline, et vältida vastuolu ELi õigusaktidega.  Nende soosimine, kes toodavad 
elektrit oma tarbeks, on vastuolus direktiivis 2003/54/EÜ sätestatud avatud, läbipaistva ja 
konkurentsivõimelise elektrituru mõistega. 
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Muudatusettepanek 453
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

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

Or. en

Muudatusettepanek 454
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada 
võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

3. Soojus- ja elektrienergia koostootmise 
käitistele võib eraldada tasuta kvoote 
toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest. Soojus- ja 
elektrienergia koostootmise käitistele 
eraldatakse tasuta kvoote vähemalt 
samaväärses koguses süsinikdioksiidi 
kogusäästuga, mis tuleneb nendesse 
käitistesse tehtud investeeringutest.
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Or. en

Selgitus

Eesmärgiga vältida liikmesriikides erinevaid süsteeme soojuse tootmise eest määratud 
kvootide eraldamiseks, tuleks uues direktiivis sätestada ELi ühtlustatud ühiseeskirjad kvootide 
tasuta eraldamise kohta soojus- ja elektrienergia koostootmise käitistele. 

Muudatusettepanek 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele eraldatakse tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud koostootmise eest 
majanduslikult õigustatud nõudluse osas, et 
tagada võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
lineaarse teguri võrra.

Or. fr

Selgitus

Koostootmiskäitiseid tuleb käsitada kui osa tööstussektorist / auru tootmisest, nagu seda tehti 
kahe esimese kvootide eraldamise riikliku kava raames. Samuti tuleks täpsustada, et kaetud 
on kõik koostootmiskäitised ja mitte üksnes suure tõhususega käitised.
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Muudatusettepanek 456
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele tuleks eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega. 
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga toetatakse võrdset kohtlemist teiste soojatootjatega.

Muudatusettepanek 457
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest suure 
tõhususega koostootmise eest 
majanduslikult õigustatud nõudluse osas, et 
tagada võrdne kohtlemine võrreldes teiste 
soojatootjatega. Pärast 2013. aastat 
kohandatakse kõnealustele käitistele 
eraldatavaid kvoote kõnealuse soojuse 
tootmise eest igal aastal artiklis 9 osutatud 
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artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra. lineaarse teguri võrra.

Soojuse tootmine on suure tõhususega 
koostootmine sel juhul, kui on täidetud 
direktiivis 2004/8/EÜ III lisas sätestatud 
tingimused ja kui see vastab komisjoni 
otsuses 2007/74/EÜ sätestatud tõhususe 
ühtlustatud kontrollväärtustele. 

Or. en

Selgitus

Suure tõhususega koostootmist käsitleva määratluse täpsustamisega tagatakse, et ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemiga ei karistataks suuri koostootmiskäitiseid, mis kasutavad 
suures osas biomassi (aitab vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid). 

Muudatusettepanek 458
Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud koostootmise eest 
ning kaugkütterajatistele majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Energiasektoris tuleb oksjonisüsteemi jõustada järk-järgult, nagu on kavandatud ka muude 
sektorite puhul, alustades 80 % ulatuses kvootide tasuta eraldamisest 2013. aastal ja müües 
kõiki kvoote oksjonil alles 2020. aastal. Selle peamine põhjus on, et ELi energiaturg ei ole 
täielikult ühtne. Olemasolevad isoleeritud turud takistavad võimsuse edastamist, mis on 
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vajalik elektritootmises kõikide kvootide oksjonil müümise mõju neutraliseerimiseks. Lisaks 
sellele võimaldab järkjärguline oksjonil müümine energiatõhusust suurendada ja kohandada 
elektritootmist saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli uue direktiivi kõrgemate nõuetega. 

Muudatusettepanek 459
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud koostootmise eest 
ning kaugkütterajatistele majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

Or. en

Selgitus

Enamikus uutes liikmesriikides täidab kaugkütmine suure osa soojanõudlusest (näiteks 
Poolas üle 50%).  Igasugune kõnealusele sektorile määratud kohustus kvoote osta võib 
põhjustada soojahindade tõusu. Võib tekkida oht, et leibkonnad asendavad kulukama 
kaugkütte oma majapidamistes kivisöepõletamisega, mille heitkoguste suhtes kehtib leebem 
kontroll. Selle vältimiseks tuleb energiasektoris oksjonisüsteemi jõustada järk-järgult, nagu 
on kavandatud ka muude sektorite puhul.

Muudatusettepanek 460
Norbert Glante

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.
Tasuta kvoote eraldatakse ka vähemalt
12-le komisjoni valitud süsinikdioksiidi 
kogumise ja säilitamise näidiskäitisele, 
mis vastavad lõikes 1 toodud 
kriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

On oluline testida kõiki süsinikdioksiidi kogumise lähenemisi ja säilitamise vahendeid. Selleks 
on vaja vähemalt 12 näidiskäitist.

Muudatusettepanek 461
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 

3. Elektritootjatele võib eraldada tasuta 
kvoote toodetud soojuse eest direktiivis 
2004/8/EÜ määratletud suure tõhususega 
koostootmise eest majanduslikult 
õigustatud nõudluse osas, et tagada võrdne 
kohtlemine võrreldes teiste soojatootjatega.
Pärast 2013. aastat kohandatakse 
kõnealustele käitistele eraldatavaid kvoote 
kõnealuse soojuse tootmise eest igal aastal 
artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra.
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artiklis 9 osutatud lineaarse teguri võrra. Tasuta kvoote, mis moodustavad 
eeldatavast tootmismahust 125%, 
eraldatakse ka vähemalt 12-le komisjoni 
valitud süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise näidiskäitisele, mis vastavad 
lõikes 1 toodud kriteeriumidele.

Or. de

Selgitus

Luuakse soodustusi süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidiskäitistele.

Muudatusettepanek 462
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui liikmesriik ei täida aastast 
vähendamise eesmärki vastavalt 
[jõupingutusi käsitlevale otsusele], nagu 
on kindlaks määratud nimetatud otsuse 
artiklis 3 ja selle lisas, peetakse kvootide 
väljaandmise, üleandmise ja kehtetuks 
tunnistamise kohta peetavas sõltumatus 
tehingute registris CITL kinni kvootide 
kogus, mis vastab heitkoguste 
vähendamise selle aasta puudujäägile 
ning mida asjaomasele liikmesriigile ei 
väljastata.    CITLis kinnipeetavad 
kvoodid võib komisjon panna oksjonile.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kehtestatakse karistuste süsteem, et liikmesriigid järgiksid 
jõupingutusi käsitlevat otsust.
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Muudatusettepanek 463
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Juhul kui liikmesriik ei täida aastast 
vähendamise eesmärki vastavalt 
[jõupingutusi käsitlevale otsusele], nagu 
on kindlaks määratud nimetatud otsuse 
artiklis 3 ja selle lisas, peetakse kvootide 
väljaandmise, üleandmise ja kehtetuks 
tunnistamise kohta peetavas sõltumatus 
tehingute registris CITL kinni kvootide 
kogus, mis vastab heitkoguste 
vähendamise selle aasta puudujäägile 
ning mida asjaomasele liikmesriigile ei 
väljastata.    CITLis kinnipeetavad 
kvoodid võib jagada muudele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut on vaja vaid siis, kui jõupingutusi käsitleva otsuse raames trahve ei 
kehtestata. Muudatusettepanekuga kehtestatakse karistuste süsteem, et liikmesriigid järgiksid 
jõupingutusi käsitlevat otsust.

Muudatusettepanek 464
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Juhul kui liikmesriik keeldub 
maksmast jõupingutusi käsitleva otsuse 
artiklis 3 täpsustatud vastavuse tagamise 
mehhanismi alusel kehtestatud trahvi, 
peetakse kvootide väljaandmise, 
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üleandmise ja kehtetuks tunnistamise 
kohta peetavas sõltumatus tehingute 
registris CITL kinni kvootide kogus, mis 
vastab heitkoguste vähendamise selle 
aasta puudujäägile, ja seda ei väljastata 
asjaomasele liikmesriigile enne, kui 
viimane maksab ära talle määratud 
trahvi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et liikmesriigid järgivad jõupingutusi käsitleva otsuse 
kohast karistuste süsteemi.

Muudatusettepanek 465
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui liikmesriik keeldub maksmast 
jõupingutusi käsitleva otsuse artiklis 3 
täpsustatud vastavuse tagamise 
mehhanismi alusel kehtestatud trahvi, 
peetakse kvootide väljaandmise, 
üleandmise ja kehtetuks tunnistamise 
kohta peetavas sõltumatus tehingute 
registris CITL kinni kvootide kogus, mis 
vastab heitkoguste vähendamise selle 
aasta puudujäägile, ja seda ei väljastata 
asjaomasele liikmesriigile enne, kui 
viimane maksab ära talle määratud 
trahvi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekut saab kohaldada vaid siis, kui on olemas karistuste süsteem, et 
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liikmesriigid järgiksid jõupingutusi käsitlevat otsust. Muudatusettepanekuga tagatakse, et 
liikmesriigid toimiksid kooskõlas nimetatud süsteemiga.

Muudatusettepanek 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele 
eraldatavad kvoodid, mis tegutsevad 2013. 
aastal ja millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas nimetatud käitistega peetakse silmas iga käitist või mingit käitiste rühma. 
Samuti ei ole selge, mille suhtes ja mis eesmärgil paranduskoefitsienti kohaldatakse. 
Süsinikdioksiidi lekke ohu asjakohaseks käsitlemiseks tuleb kogu saastekvootide kogus 
täielikult eraldada, nii nagu see on arvutatud võrdlusanalüüsi kohaldamisel. See on 
sätestatud artikli 10a lõigetes 1 ja 7 ja seega artikli 10a lõiked 4 ja 5 ei ole nii olulised.

Muudatusettepanek 467
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide kogusumma, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, on võrdne
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide aastase
üldkogusega.

Or. en

Selgitus

Komisjon pakub igale käitisele eraldatavate tasuta kvootide koguse arvutamiseks nn alt-üles 
süsteemi: võrdlusaluse kehtestamine, kohaldamine käitistele ja kui see ületab piirmäära, selle 
kohandamine. Protsessi kiirendamiseks ja iga sektori puhul parema prognoositavuse 
tagamiseks oleks parem nn ülalt-alla süsteem.  Komisjon peaks kõigepealt tõendatud 
heitkogustele tuginedes jagama üldise piirmäära sektorite vahel ja siis kehtestama sektori 
võrdlusalused, et määrata kindlaks, kui palju kvoote igale sektori käitisele eraldatakse.

Muudatusettepanek 468
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse ühtset sektoriülest 
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paranduskoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks mõnedel sektoritel võimalik oma heitkoguseid 
suurendada ja suunata vähendamise koormus edasi muudele sektoritele. Ühtse sektoriülese 
paranduskoefitsiendiga tagatakse, et heitkoguste vähendamises osalevad kõik sektorid.

Muudatusettepanek 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa 
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti, et
järgida vastavalt lõigetele 1–3 
kindlaksmääratud koguseid, muutmata 
artiklis 9 sätestatud kvootide üldkogust.

Or. en

Selgitus

Võrdlusaluste loomisele kulutatud ressursside õigustamiseks ja arvestades nende 
ambitsioonikat iseloomu, on vaja kvoodid eraldada vastavalt kvootide kogustele, mis on 
arvutatud välja nende võrdlusaluste kohaldamisel. Sektori piirmäärade ületamine vastavalt 
nendele lõigetele viiakse vastavusse oksjonil müüdava kogusega, samuti kantakse oksjonil 
müüdavasse kogusesse üle ülejäägid. Esimesel juhul tasakaalustab oksjonil müüdava kvootide 
koguse vähendamise nõudluse vähenemine ja seega võib oodata, et kvootide hinnad ei kerki. 
Selgitus, et saastekvootidega kauplemise süsteemiga seatud piirmäärast peetakse kinni.



PE409.642v01-00 98/99 AM\734516ET.doc

ET

Muudatusettepanek 470
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

4. Piiramata lõike 8 kohaldamist ei ületa
kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, kõnealuste 
käitiste poolt ajavahemikul 2005–2007 
tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Süsinikdioksiidi lekke oht tekib siis, kui tootjatele ELis ja sellest väljaspool ei kohaldata 
süsinikdioksiidi suhtes samasuguseid piiranguid. Asjakohase rahvusvahelise kokkuleppe 
puudumisel tuleks energiamahukatele tööstusharudele, mille puhul on süsinikdioksiidi lekke 
oht, eraldada vajalik kogus tasuta kvoote, et vältida heitkoguste ülekandmist riikidesse, mis ei 
kohalda kohaliku tootmise suhtes heitkogustele võrreldavaid piiranguid.

Muudatusettepanek 471
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 10a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvootide maksimumkogus, mille alusel 
arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 

Piiramata lõike 8 kohaldamist ei ületa
kvootide maksimumkogus, mille alusel 
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kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, ei ületa
kõnealuste käitiste poolt ajavahemikul 
2005–2007 tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

arvutatakse sellistele käitistele eraldatavad 
kvoodid, mis tegutsevad 2013. aastal ja 
millele eraldati tasuta kvoote 
ajavahemikuks 2008–2012, kõnealuste 
käitiste poolt ajavahemikul 2005–2007 
tekitatud vastavate heitkoguste 
protsendimäära ühenduse kvootide 
aastasest üldkogusest. Vajaduse korral 
kohaldatakse paranduskoefitsienti.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 2 artikli 10a lõike 8 kohta.
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