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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.6.2017 A8-0208/60 

Muudatusettepanek  60 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Aastatel 2021–2029 võib 

liikmesriik maha arvata heitkoguseid kuni 

5 % ulatuses talle järgmiseks aastaks 

eraldatud heitkogusest. 

2. Aastatel 2021–2025 võib 

liikmesriik maha arvata heitkoguseid kuni 

3% ulatuses talle järgmiseks aastaks 

eraldatud heitkogusest. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/61 

Muudatusettepanek  61 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid võivad artikli 9 

nõuete täitmiseks kasutada direktiivi 

2003/87/EÜ artikli 24a lõike 1 kohastest 

projektidest saadud ühikuid ilma 

koguselise piiranguta ja vältides 

topeltarvestust. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/62 

Muudatusettepanek  62 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määruse II lisas on 

loetletud liikmesriigid, kes võivad 

käesoleva määruse nõuete täitmiseks 

ühiselt kehtetuks tunnistada kuni 100 

miljonit direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 

punkti a kohast ELi HKSi lubatud 

heitkoguse ühikut (edaspidi „LHÜ“) . 

1. Käesoleva määruse II lisas on 

loetletud liikmesriigid, kes võivad 

käesoleva määruse nõuete täitmiseks 

ühiselt kehtetuks tunnistada kuni 50 

miljonit direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3 

punkti a kohast ELi HKSi lubatud 

heitkoguse ühikut (edaspidi „LHÜ“). 

Or. en 

Selgitus 

ITRE muudatusettepanek 



 

AM\1128104ET.docx  PE605.516v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/63 

Muudatusettepanek  63 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 7 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast põllumaast ja 

majandatavast rohumaast tulenev 

täiendav kuni 280 miljoni tonni 

netosidumine 

välja jäetud 

1. Käesoleva määruse artikli 9 

nõuete täitmiseks võib iga liikmesriik 

vastavalt määruse [ ] [LULUCF] artiklile 

2 talle asjaomaseks aastaks eraldatud 

heitkogust ületava heite puhul asjaomasel 

aastal arvesse võtta kõikide netosidumiste 

ja kõikide raadatud maad, metsastatud 

maad, majandatavat põllumaad ja 

majandatavat rohumaad hõlmavate 

kombineeritud arvestuskategooriate 

netoheite summat, kui on täidetud 

järgmised tingimused: 

 

a) liikmesriigi poolt aastatel 2012–

2030 arvesse võetud kumulatiivne kogus 

ei ületa asjaomase riigi jaoks käesoleva 

määruse III lisas kehtestatud taset; 

 

b) asjaomane kogus ületab määruse [ 

][LULUCF] artiklis 4 asjaomase 

liikmesriigi jaoks kehtestatud nõudeid; 

 

c) liikmesriik ei ole omandanud 

teistelt liikmesriikidelt määruse [ 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

][LULUCF] kohaselt rohkem 

netosidumisi, kui ta on üle kandnud; ning 

d) liikmesriik on täitnud määruse [ 

][LULUCF] nõuded. 

 

2. Kui vastu võetakse delegeeritud 

õigusakt, milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleb komisjonile anda õigus võtta 

käesoleva artikli lõike 1 muutmiseks vastu 

delegeeritud õigusakt, et kajastada 

majandatavat metsamaad käsitleva 

arvestuskategooria panust vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 12. 

 

Or. en 

Selgitus 

Vastuvõtmise korral tuleks vastavusse viia terve tekst. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/64 

Muudatusettepanek  64 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui aastatel 2027 ja 2032 tehtava 

läbivaatamise tulemusel selgub, et 

liikmesriigi aastane kasvuhoonegaaside 

heide on kõnealuse ajavahemiku mis tahes 

aastal käesoleva artikli lõikest 2 ja 

artiklites 5–7 sätestatud 

paindlikkusmeetmete kohaldamisest 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

1. Kui iga-aastase läbivaatamise 

tulemusel selgub, et liikmesriigi aastane 

kasvuhoonegaaside heide on kõnealuse 

ajavahemiku mis tahes aastal käesoleva 

artikli lõikest 2 ning artiklites 5 ja 6 

sätestatud paindlikkusmeetmete 

kohaldamisest lähtuvalt suurem kui talle 

aastaks eraldatud heitkogus, kohaldatakse 

järgmisi meetmeid: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/65 

Muudatusettepanek  65 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 2  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva määruse IV lisas 

kindlaksmääratud kogused lisatakse 

kõikidele kõnealuses lisas loetletud 

liikmesriikidele 2021. aastaks eraldatud 

heitkogustele. 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

12.6.2017 A8-0208/66 

Muudatusettepanek  66 

Eleonora Evi 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – esimene alapealkiri  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

RAADATUD MAADEST, 

METSASTATUD MAADEST, 

MAJANDATAVATEST 

PÕLLUMAADEST JA 

MAJANDATAVATEST 

ROHUMAADEST TULENEVATE 

NETOSIDUMISTE KOGUSUMMA, 

MIDA LIIKMESRIIGID VÕIVAD 

VASTAVALT ARTIKLILE 7 AASTATEL 

2021–2030 NÕUETE TÄITMISEL 

ARVESSE VÕTTA 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


