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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise 
ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta
(10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10400/2014),

– võttes arvesse Kyoto protokolli muudatust, mis võeti vastu Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna peetud osaliste konverentsi kaheksandal istungil, mis toimus Dohas, 
Kataris 2012. aasta detsembris (Kyoto protokolli Doha muudatus),

 võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-
0029/2015),

 võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning 
artikli 108 lõiget 7,

 võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni kirja,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A8-
0167/2015),

1. annab nõusoleku Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioonile.
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LÜHISELGITUS

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse Euroopa Liidu nimel 
sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta

Taust

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokoll 
allkirjastati 1997. aastal, sätestades rahvusvaheliselt siduva heitkoguste vähendamise 
eesmärgi. EL ratifitseeris kõnealuse protokolli 2002. aastal ning väitis, et EL ja selle tollased 
15 liikmesriiki kasutavad seda sätet, et saavutada ELi heitkoguste vähendamise eesmärk 
ühiselt. Vastavalt Kyoto protokolli kohustuste täitmise tagamise mehhanismile vastutasid 
Euroopa Liit ja selle liikmesriigid seega ühiselt kohustuse eest vähendada oma kollektiivset 
kasvuhoonegaaside heitkogust esimesel perioodil (2008–2012) 8%ni, võrreldes 1990. aasta 
tasemega.

Nõukogu nõustus oma 9. märtsi 2012. aasta järeldustes tegema ettepaneku kehtestada liidule 
Kyoto protokolli teiseks kohustusperioodiks ühine heite koguselise vähendamise kohustus 
suuruses 20%, võrreldes 1990. aasta tasemega.

ELi liikmesriigid järgisid nõukogu seisukohta 2012. aasta detsembris toimunud Doha 
kliimamuutuste konverentsil, kus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 192 osalist võtsid vastu selle protokolli muudatuse.

Doha muudatusega kehtestati Kyoto protokolli teine kohustusperiood, mis algas 1. jaanuaril 
2013 ja lõpeb 31. detsembril 2020, koos õiguslikult siduva heitkoguste vähendamise 
kohustusega, mille kohaselt ei tohi Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi 
kasvuhoonegaaside keskmine aastane heitkogus aastatel 2013–2020 ületada 80% baasaasta 
(enamasti 1990) heitkogusest. See kohustus määrati kindlaks kliima- ja energiapaketi alusel 
ajavahemikuks 2013–2020 lubatud kasvuhoonegaaside koguheite põhjal.

Lisaks sellele viib Doha muudatus teises kohustusperioodis rakendatavas Kyoto protokolli 
tekstis ellu veel kolm muudatust, mis puudutavad järgmist: esiteks uue gaasi lisamine 
(lämmastiktrifluoriid); teiseks kohustuste ulatuse mehhanismi loomine, mis näeb ette 
lihtsustatud menetluse, mis võimaldab osalistel oma kohustust kohandada, suurendades 
kohustusperioodi ajal selle ulatust, ja kolmandaks sätte kehtestamine, mis kohandab osalise 
eesmärki automaatselt, et tema põhjustatud heitkoguse suurenemine ajavahemikul 2013–2020 
ei ületaks tema aastatel 2008–2010 tekitatud keskmist heitkogust.

Kyoto protokolli osalised peavad Doha muudatuse heaks kiitma ja kõnealune muudatus 
jõustub alles alates kuupäevast, kui konventsiooni hoiulevõtja on kätte saanud 
heakskiitmiskirja vähemalt kolmelt neljandikult Kyoto protokolli osalistelt.

Raportööri seisukoht



RR\1061713ET.doc 7/10 PE549.468v02-00

ET

Kõnealuses nõukogu otsuse eelnõus luuakse alus Doha muudatuse vastuvõtmiseks Euroopa 
Liidu poolt ning sätestatakse Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühise 
täitmise tingimused. Selleks peavad liikmesriigid võtma vajalike meetmeid, et lõpetada oma 
riigisisene ratifitseerimismenetlus hiljemalt 2015. aasta kolmandaks kvartaliks.

Raportöör väljendab heameelt nõukogu otsuse eelnõu üle Kyoto protokolli Doha muudatuse 
sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta. Raportöör sooviks juhtida 
tähelepanu nõukogu otsuse eelnõu mõnedele aspektidele.

Kõigepealt märgib raportöör kahetsusega, et Kyoto protokolli B lisas esitatud teise 
kohustusperioodiga on liitunud peamiselt ELi riigid, kuid peamised saastavad riigid on 
liitumisest hoidunud. EL peaks võtma kasutusele kõik tema käsutuses olevad võimalikud 
poliitilised, diplomaatilised ja majanduslikud vahendid, et veenda neid riike allkirjastama 
siduvat rahvusvahelist kokkulepet, millega kehtestatakse võrdsed tingimused selleks, et EL ei 
oleks kliimakohustuste täitmisel jätkuvalt üksinda. Pariisis hiljem sel aastal sõlmitav uus 
rahvusvaheline kokkulepe peab olema ambitsioonikas, kuid samas ka realistlik juhul, kui 
soovime jääda 2 °C eesmärgi saavutamise teele. 

Raportöör tuletab meelde, et tuginedes 2009. aastal vastu võetud kliima- ja energiapaketile, 
eelkõige ELi heitkogustega kauplemise süsteemile ja jõupingutuste jagamist käsitlevale 
otsusele, viivad EL ja selle liikmesriigid juba ellu heitkoguste 20% vähendamist aastaks 2020, 
mis võimaldas neil ka nõustuda täitma oma kohustusi Kyoto protokolli teisel 
kohustusperioodil. Raportöör soovib rõhutada, et see ettepanek ei muuda liikmesriikide 2009. 
aasta kliima- ja energiapaketi õigusaktide raames kehtestatud eesmärke või kohustusi.

Kyoto protokolliga nõutakse, et kohustuste ühise täitmise lepingu osalised sätestaksid 
kõnealuse lepingu igale liikmele eraldatud heitetaseme ja teavitaksid nendest heitetasemetest 
koos oma ratifitseerimiskirjadega (Kyoto protokolli artikli 4 lõige 1). Igale liikmesriigile ja 
Islandile eraldatud heitetasemed on välja toodud kavandatava nõukogu otsuse I lisa tabelis 1 
(CO2-ekvivalenttonnides mõõdetavad heitetasemed). 

Kuigi Island ei ole ELi liikmesriik, osaleb ta ELi heitkogustega kauplemise süsteemis ja 
kavatseb ühiselt koos ELi ja selle liikmesriikidega täita oma kohustust Kyoto protokolli teisel 
kohustusperioodil. Islandi suhtes tuleb kohaldada kohustuste ühises täitmises osalevatele 
liikmesriikidele rakendatavaid õigusi ja kohustusi ELi õigusaktide ja uue kokkuleppe kaudu 
ELi, kõikide liikmesriikide ja Islandi vahel, mille suhtes kohaldatakse paralleelselt 
nõusolekumenetlust.

Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil nõutakse aruandlus- ja raamatupidamisnõuete 
kohaselt igalt osaliselt aruande esitamist, et lihtsustada tema lubatud koguse arvutamist ning 
et näidata oma edukust heitkoguste ja lubatud koguste arvestamisel (esialgne aruanne). 
Esialgsete aruannete üksikasjalised nõuded on esitatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni otsuses 2/CMP.8.

Kavandatav ratifitseerimisotsus näeb ette ELi, selle liikmesriikide ja Islandi esialgse 
ühisaruande, mille koostab komisjon, ning iga liikmesriigi ja Islandi individuaalsed esialgsed 
aruanded. Esialgne ühisaruanne peaks sisaldama ühiskohustusega seotud vajalikku teavet, 
mille põhjal arvutatakse välja ühine lubatud kogus, ja sätestama ELi lubatud koguse. 
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Kokkuvõte

Raportöör leiab, et ratifitseerimisotsus Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimise ja 
Euroopa Liidu sellega võetavate kohustuste ühise täitmise kohta saadab selge sõnumi ELi ja 
selle liikmesriikide jõupingutustest ja juhtimisest kliimamuutuse probleemi käsitlemiseks 
rahvusvahelisel tasandil. Sel põhjusel leiab raportöör, et Doha muudatuse ametlik jõustumine 
on Euroopa Liidu esmatähtis eesmärk, kuna Kyoto protokoll mängib ülemaailmsetes 
jõupingutustes kliimamuutuse vastu võitlemisel väga olulist rolli. Samuti kutsub raportöör 
nõukogu üles tagama, et riigisisesed ratifitseerimismenetlused liikmesriikides toimuvad 
hiljemalt 2015. aasta kolmandas kvartalis ning koos ELiga; liikmesriigid saavad oma 
heakskiitmiskirjad anda hoiule aegsasti enne 2015. aasta Pariisi kliimamuutuste konverentsi.

Eespool nimetatud kaalutlusi arvesse võttes soovitab raportöör vastutaval 
parlamendikomisjonil ja Euroopa Parlamendil anda nõukogu otsusele oma nõusolek asjatu 
viivituseta. 
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Teema: Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) arvamus 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile (ENVI) Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto 
protokolli Doha muudatuse sõlmimise ja sellega võetavate kohustuste 
ühise täitmise kohta (ITRE/8/002S4 _I  COM (2013)0768.- 
2013/0376(NLE)]

Austatud president

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil (ENVI) soovitada parlamendil anda nõusolek 
ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli Doha muudatuse sõlmimise ja sellega 
võetavate kohustuste ühise täitmise kohta.
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(allkiri)

JerzyBuzek
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