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Muudatusettepanek 824
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Euroopa Ülemkogu on võtnud endale 
kindla kohustuse vähendada 2020. aastaks 
ühenduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1999. aasta tasemega võrreldes kokku 
vähemalt 20 % võrra – ja isegi 30 % võrra, 
tingimusel et teised arenenud riigid 
võtavad endale võrreldava kohustuse 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid ning majanduslikult enam 
arenenud arengumaad annavad piisava 
panuse vastavalt oma kohustustele ja 
vastavatele võimalustele. 2050. aastaks 
tuleks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendada vähemalt 50 % võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Kõik majandussektorid, 
kaasa arvatud laevandus ja lennundus,
peaksid kõnealuse vähendamise 
saavutamisele kaasa aitama. Lennundus 
toetab 20 % ja 30 % vähendamist 
kaasatuse kaudu ühenduse süsteemi. Kui 
komisjon on täiendavalt kaalunud 
laevanduse ühenduse süsteemi kaasamise 
praktilisust ning lähitulevikus puudub 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni või 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
mehhanismide raames ülemaailmne 
heitkogustega kauplemise süsteem, tuleks 
kaaluda laevanduse kaasamist ühenduse 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(18) Käitistele tasuta kvootide eraldamine
üleminekuperioodil peaks toimuma 
ühenduse ühtlustatud eeskirjade alusel, 
sektori võrdlusaluste kehtestamine, et 
minimeerida konkurentsimoonutusi 
ühenduse turul. Kõnealustes eeskirjades 
peaks olema selgelt sätestatud protsess, 
millega kehtestatakse sektori 
võrdlusalused, võttes asjakohaselt arvesse
kasvuhoonegaaside ja energia seisukohast 
kõige tõhusamaid tehnoloogiaid, 
asendajaid, alternatiivseid tootmisviise, 
biomassi kasutamist, taastuvenergiaallikaid 
ning kasvuhoonegaaside kogumist ja 
säilitamist. Sellised eeskirjad ei tohiks olla 
ajendiks, et heitkoguseid suurendada, ning 
peaksid tagama, et järjest suurem osa 
saastekvoote müüakse oksjonil. 
Eraldatavad kvoodid tuleks kindlaks 
määrata enne kauplemisperioodi, et tagada 
turu nõuetekohane toimimine. Eeskirjadega 
tuleb samuti hoida ära põhjendamatud 
konkurentsimoonutused tööstuskäitistele 
tarnitava elektri ja soojuse turul. 
Kõnealuseid eeskirju tuleks kohaldada uute 
osalejate suhtes, kes teostavad samu 
tegevusi nagu olemasolevad käitised, 
millele eraldatakse üleminekuperioodil 
tasuta kvoote. Konkurentsimoonutuste 
vältimiseks siseturul ei tohiks tasuta kvoote 
eraldada uute osalejate toodetava elektri 
puhul. Uutele osalejatele ettenähtud 
kvoodid, mis on 2020. aastaks kasutamata 
jäänud, tuleks müüa oksjonil. Üksikutes 
sektorites võrdlusaluste kehtestamise 
põhimõtete kindlaks määramisel peaks 
komisjon konsulteerima asjaomaste 
sektoritega.

Or. en

Selgitus

Võrdlusaluste kehtestamise põhimõtted tuleb kokku leppida asjaomaste sektoritega ning need 
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peavad kajastama praeguseid heitkoguseid ja tehnilisi võimalusi heitkoguste vähendamiseks 
kõnealuses sektoris. Parima võimaliku tehnika võrdlusdokumendid on selles protsessis 
asjakohased võrdlusdokumendid. Elektri- ja soojusenergia turu konkurentsimoonutuste 
vältimist käsitleva sättega ei tohiks takistada tasuta saastekvootide eraldamist 
olemasolevatele soojus- ja elektrienergia koostootmiskäitistele või omatarbeks elektrit 
tootvatele käitistele.

Muudatusettepanek 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Ühendus jätkab läbirääkimiste 
juhtimist ambitsioonika rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimiseks, millega 
saavutatakse eesmärk, et ülemaailmne 
temperatuuritõus ei ületaks 2 °C, ning leiab 
julgustust Balil kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks tehtud edusammudest. Juhul 
kui teised arenenud riigid ja muud 
peamised kasvuhoonegaaside tekitajad ei 
osale kõnealuses rahvusvahelises 
kokkuleppes, võib see põhjustada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
suurenemist kolmandates riikides, kus 
tööstuse suhtes ei kohaldata võrreldavaid 
piiranguid seoses süsihappegaasi 
heitkogustega (nn süsinikdioksiidi leke), ja 
samal ajal luua majanduslikult ebasoodsa 
olukorra teatavates ühenduse 
energiamahukates sektorites ja 
alasektorites, mida mõjutab rahvusvaheline 
konkurents. See võib kahjustada ühenduse 
meetmete keskkonnaalast terviklikkust ja 
kasu. Süsinikdioksiidi lekke probleemi 
lahendamiseks eraldab ühendus kuni 
100 % ulatuses tasuta kvoote sektoritele ja 
alasektoritele, mis vastavad asjakohastele 
tingimustele. Kõnealuste sektorite ja 
alasektorite määratlus ja nõutavad 
meetmed vaadatakse uuesti läbi, selleks et 

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

vajaduse korral võetaks meetmeid ning 
väldiksid ülekompenseerimist. Sellistes 
sektorites ja alasektorites, mille puhul saab 
nõuetekohaselt tõendada, et 
süsinikdioksiidi lekke oht tuleneb samuti 
süsinikdioksiidiga seotud kulude 
edasikandmisest energiahindadesse, ja 
kus elekter moodustab suure osa 
tootmiskuludest ja seda kasutatakse
tõhusalt, tuleks süsinikdioksiidi lekke ohu 
leevendamise eesmärgil artikli 10 kohaselt 
võetavate meetmete puhul lisaks arvesse 
võtta süsinikdioksiidiga seotud kulude 
hindadesse edasikandmise kaudset mõju 
elektritarbimisele tootmise käigus ning 
kaasata see vastavale sektorile või 
alasektorile eraldatavate kvootide 
üldkogusesse.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse kavandatud meetmega hõlmatud sektorid on avatud rahvusvahelisele konkurentsile 
ning ei saa süsinikdioksiidiga seotud kulude tõttu tõusnud elektrihinda oma klientidele edasi 
suunata.  Mõnedes asjaomastes sektorites on kaudsed heitkogused kuni kuus korda suuremad 
kui otsesed heitkogused. Neid mõjusid tuleb arvesse võtta, kui soovitakse, et asjaomased 
sektorid jätkaksid oma tegevust Euroopas. Viide “ilma et see muudaks üldkogust” on
ebaselge ning tuleks kõrvaldada, kuna ELis antavate lubade üldkogus määratakse kindlaks 
käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks seepärast olukorra 
läbi vaatama hiljemalt 2011. aasta juuniks
ja pidama nõu asjakohaste 
sotsiaalpartneritega ning rahvusvaheliste 
läbirääkimiste tulemusi silmas pidades 

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

esitama aruande koos võimalike 
asjakohaste ettepanekutega. Sellega seoses 
peaks komisjon hiljemalt [kuue kuu 
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva] tegema kindlaks, 
millistes energiamahukates sektorites või 
alasektorites on süsinikdioksiidi lekke oht. 
Analüüs peaks põhinema selle hindamisel, 
millises ulatuses on asjaomases sektoris 
võimalik nõutavate kvootide hinda ja 
süsinikdioksiidi kaudset mõju 
elektrihindadele edasi suunata 
tootehindadesse, ilma et see tooks kaasa 
märgatava turuosa loovutamise 
ühendusevälistele käitistele, kes ei võta 
võrreldavaid meetmeid heitkoguste 
vähendamiseks. Energiamahukatele 
tööstusharudele, mille puhul on kindlaks 
tehtud, et seal on märkimisväärne 
süsinikdioksiidi lekke oht, tuleks otsesteks 
ja vajaduse korral kaudseteks 
heitkogusteks eraldada rohkem tasuta 
kvoote. Mõnedes sektorites võiks
kehtestada tõhusa süsinikdioksiidi 
tasakaalustamise süsteemi, et pakkuda 
ühenduse tööstusharudele, kus on 
märkimisväärne süsinikdioksiidi lekke oht, 
võrdseid võimalusi võrreldes kolmandate 
riikide tööstusharudega. Sellise süsteemi 
raames võiks kohaldada importijate suhtes 
nõudeid, mis on vähemalt sama soodsad 
kui ELi käitiste suhtes kohaldatavad 
nõuded, näiteks nõue kvoodid tagastada.
Mis tahes meetmed peavad olema 
kooskõlas Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni põhimõtetega, eelkõige 
ühise, kuid jagatud vastutuse ning 
vastavate võimaluste põhimõttega, pidades 
silmas vähim arenenud riikide eriolukorda. 
Meetmed peavad samuti olema kooskõlas 
ühenduse rahvusvaheliste kohustustega, 
sealhulgas WTO kokkuleppega.

Or. en
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Selgitus

Tööstusharul on vaja selgust selles osas, millised sektorid ja alasektorid peavad kõnealust 
kohustust täitma ning võimalikke meetmeid, mida võtta võimalikult vara, et valmistada 
asjakohased käitised ette tulevasteks toiminguteks või sulgemiseks. Meetmete puhul tuleks 
võtta arvesse süsinikdioksiidiga seotud kulude suunamise nii otsest kui ka kaudset mõju, juhul 
kui on tegemist süsinikdioksiidi lekke tõsise ohuga. Süsinikdioksiidi tasakaalustamise süsteem 
ei sobi kõikidele sektoritele.
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