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12.6.2017 A8-0208/60 

Tarkistus  60 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Vuosina 2021–2029 jäsenvaltio voi 

ottaa lainaksi määrän, joka on enintään 

viisi prosenttia sen seuraavan vuoden 

päästökiintiöstä. 

2. Vuosina 2021–2025 jäsenvaltio voi 

ottaa lainaksi määrän, joka on enintään 

kolme prosenttia sen seuraavan vuoden 

päästökiintiöstä. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Tarkistus  61 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 6 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Jäsenvaltiot voivat ilman mitään 

määrällistä rajoitusta ja kaksinkertaisen 

laskennan välttäen käyttää 9 artiklan 

mukaisten 

vaatimustenmukaisuusvelvoitteidensa 

täyttämiseen hyvityksiä, jotka ovat 

peräisin direktiivin 2003/87/EY 24 a 

artiklan 1 kohdan mukaisesti 

myönnetyistä hankkeista. 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Tarkistus  62 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän asetuksen liitteessä II 

luetellaan ne jäsenvaltiot, joilla on tämän 

asetuksen mukaisten velvoitteidensa 

täyttämiseksi mahdollisuus tehdä rajallinen 

päästöoikeuksien mitätöinti; mitätöintien 

yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 100 

miljoonaa EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaista päästöoikeutta sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2003/87/EY 3 

artiklan a alakohdassa. 

1. Tämän asetuksen liitteessä II 

luetellaan ne jäsenvaltiot, joilla on tämän 

asetuksen mukaisten velvoitteidensa 

täyttämiseksi mahdollisuus tehdä rajallinen 

päästöoikeuksien mitätöinti; mitätöintien 

yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 50 

miljoonaa EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaista päästöoikeutta sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2003/87/EY 3 

artiklan a alakohdassa. 

Or. en 

Perustelu 

ITRE-valiokunnan tarkistus. 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Tarkistus  63 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

7 artikla 

Maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä 

peräisin olevien nettopoistumien 

lisäkäyttö 280 miljoonaan asti 

Poistetaan. 

1. Jos jäsenvaltion päästöt ylittävät 

sen tietyn vuoden vuotuiset päästökiintiöt, 

asetuksen [ ] [LULUCF] 2 artiklassa 

tarkoitetun maan, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetyn maan, hoidetun viljelymaan ja 

hoidettujen niittyjen tilinpitoluokista 

yhteensä peräisin olevien nettopoistumien 

ja nettopäästöjen kokonaissummaa 

vastaava määrä voidaan ottaa huomioon 

tämän asetuksen 9 artiklan vaatimusten 

täyttämiseksi kyseisen vuoden osalta 

edellyttäen, että 

 

a) kauden 2021–2030 kaikilta 

vuosilta kyseisen jäsenvaltion osalta 

huomioon otettu kumulatiivinen määrä ei 

ylitä liitteessä III kyseiselle jäsenvaltiolle 

asetettua tasoa; 

 

b) kyseinen määrä ylittää asetuksen [ 

] [LULUCF] 4 artiklassa kyseiselle 

jäsenvaltiolle asetetut vaatimukset; 

 

c) kyseisen jäsenvaltion muilta  
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jäsenvaltioilta asetuksen [ ] [LULUCF] 

nojalla vastaanottamien nettopoistumien 

määrä ei ole suurempi kuin sen muille 

jäsenvaltioille siirtämien nettopoistumien 

määrä; ja 

d) jäsenvaltio noudattaa asetuksessa [ 

] [LULUCF] vahvistettuja vaatimuksia. 

 

2. Jos asetuksen [LULUCF] 8 

artiklan 6 kohdan mukainen metsäalan 

viitetasojen päivittämistä kansallisten 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmien 

perusteella koskeva delegoitu säädös 

hyväksytään, komissiolle siirretään tämän 

asetuksen 12 artiklan mukaisesti valta 

hyväksyä delegoitu säädös tämän artiklan 

1 kohdan muuttamiseksi siten, että 

voidaan ottaa huomioon hoidettua 

metsämaata koskevan tilinpitoluokan 

vaikutus. 

 

Or. en 

Perustelu 

Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiä olisi mukautettava. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Tarkistus  64 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jäsenvaltion tarkistetut 

kasvihuonekaasupäästöt ylittävät vuosina 

2027 ja 2032 sen vuotuisen päästökiintiön 

minkä tahansa vuoden osalta kyseessä 

olevana kautena tämän artiklan 2 kohdan 

sekä 5 ja 7 artiklan nojalla käytettyjen 

joustomahdollisuuksien mukaisesti, 

sovelletaan seuraavia toimenpiteitä: 

1. Jos jäsenvaltion vuotuiset 

tarkistetut kasvihuonekaasupäästöt ylittävät 

sen vuotuisen päästökiintiön minkä tahansa 

vuoden osalta kyseessä olevana kautena 

tämän artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 6 

artiklan nojalla käytettyjen 

joustomahdollisuuksien mukaisesti, 

sovelletaan seuraavia toimenpiteitä: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Tarkistus  65 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän asetuksen liitteeseen IV 

sisältyvä määrä lisätään kyseisen liitteen 

mukaiseen kunkin jäsenvaltion vuoden 

2021 kiintiöön. 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Tarkistus  66 

Eleonora Evi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – alaotsikko 1  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

MAASTA, JOLTA METSÄ ON 

HÄVITETTY, METSITETYSTÄ 

MAASTA, HOIDETUSTA 

VILJELYMAASTA JA HOIDETUISTA 

NIITYISTÄ PERÄISIN OLEVIEN 

NETTOPOISTUMIEN 

KOKONAISMÄÄRÄ, JONKA 

JÄSENVALTIOT VOIVAT 7 ARTIKLAN 

MUKAISESTI OTTAA HUOMIOON 

VELVOITTEIDENSA TÄYTTÄMISEKSI 

KAUDELLA 2021–2030 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


