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 ET 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek 1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 1 riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta, 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjon esitas 10. juunil 2016 

ettepaneku Pariisi kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ELi poolt. Käesolev 

seadusandlik ettepanek on üks osa ELis 

Pariisi kokkuleppe raames võetud 

kohustuste täitmisest. Liidu kohustust 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

kõigis majandusharudes kinnitati liidu ja 

selle liikmesriikide kavakohase riiklikult 

kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, 

(3) ELi allkirjastatud Pariisi 

kokkulepe jõustus 4. novembril 2016. 

Käesolev seadusandlik ettepanek on üks 

osa ELis Pariisi kokkuleppe raames võetud 

kohustuste täitmisest, et tõhustada 

kliimamuutuste ohu suhtes võetavaid 

ülemaailmseid meetmeid, hoides maailma 

keskmise temperatuuri tõusu tunduvalt 

alla 2°C võrreldes industriaalühiskonna 

eelse tasemega ja jätkates jõupingutusi 
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mis esitati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) 

sekretariaadile 6. märtsil 2015. 

selleks, et temperatuuri tõus ei ületaks 

1,5°C võrreldes industriaalühiskonna 

eelse tasemega, vähendades samas 

kasvuhoonegaaside heidet, säilitades ja 

edendades kasvuhoonegaaside sidujaid ja 

reservuaare ning tagades toiduga 

kindlustatuse. Liidu kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet kõigis 

majandusharudes kinnitati liidu ja selle 

liikmesriikide kavakohase riiklikult 

kindlaksmääratud vähendamiskohustusega, 

mis esitati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) 

sekretariaadile 6. märtsil 2015. Kooskõlas 

Pariisi kokkuleppega peavad liikmesriigid 

jätkuvalt vähendama käesoleva 

määrusega hõlmatud kasvuhoonegaaside 

heidet pärast 2030. aastat nii, et vastavalt 

komisjoni 15. detsembri 2011. aasta 

teatises esitatud liidu energia 

tegevuskavale aastani 2050 vähendatakse 

2050. aastaks liidu kasvuhoonegaaside 

heitkoguste üldmahtu 80 %-lt 95 %-ni 

võrreldes 1990. aasta tasemega. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Puhtale energeetikale üleminekuks 

on vaja muuta investeerimiskäitumist ja -

stiimuleid kõigis poliitikavaldkondades. 

Liidu tähtsaim ülesanne on luua elujõuline 

energialiit, et tagada kodanikele turvaline, 

säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia. Selle saavutamiseks 

on vaja jätkata laiahaardeliste 

kliimameetmete võtmist ka HKSi 

mittekuuluvates sektorites ning edendada 

kõiki teisi energialiidu aspekte, nagu on 

ette nähtud komisjoni teatises 

„Vastupidava energialiidu ja tulevikku 

suunatud kliimamuutuste poliitika 

raamstrateegia“16. 

(5) Puhtale energeetikale üleminekuks 

on vaja muuta investeerimiskäitumist ja -

stiimuleid kõigis poliitikavaldkondades, 

alustades energiatarbimise vähendamisest 

ja optimeerimisest. Liidu tähtsaim 

ülesanne on luua elujõuline energialiit, et 

tagada kodanikele turvaline, säästev, 

konkurentsivõimeline ja taskukohane 

energia. Selle saavutamiseks on vaja 

jätkata laiahaardeliste kliimameetmete 

võtmist ka HKSi mittekuuluvates sektorites 

ning edendada kõiki teisi energialiidu 

aspekte, nagu on ette nähtud komisjoni 

teatises „Vastupidava energialiidu ja 

tulevikku suunatud kliimamuutuste 
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poliitika raamstrateegia“16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80. 16 COM(2015)80. 

Selgitus 

Energia säästmise meetmetel on kõige kiirem ja tõhusam tasuvusaeg ja kõige väiksemad 

rakendamiskulud. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsuses nr 406/2009/EÜ19 kindlaks 

määratud iga-aastaste riiklike kohustuslike 

piirnormide suhtes kehtestatud 

lähenemisviisi kohaldamist tuleks jätkata 

aastatel 2021–2030, võttes 2020. aastal 

kava lähtepunktiks kasvuhoonegaaside 

heite keskmise väärtuse igas liikmesriigis 

aastatel 2016–2018 ja kava lõpp-punktiks 

liikmesriigis 2030. aastaks kehtestatud 

piirnormi. 2021. aastal saavad oma 

heitkoguseid kohandada need 

liikmesriigid, kelle heite piirnorm on 

vastavalt otsusele 406/2009/EÜ positiivne 

ja mille puhul otsustega 2013/162/EL ja 

2013/634/EL on ette nähtud heite 

suurenemine aastatel 2017–2020, et võtta 

arvesse heite suurenemist nendel aastatel. 

Euroopa Ülemkogu järeldas, et HKSi 

mittekuuluvates sektorites tuleks oluliselt 

parandada praeguste paindlikkusmeetmete 

kättesaadavust ja kasutamist, et tagada 

liidu ühiste jõupingutuste kulutasuvus ning 

ühe elaniku kohta arvestatud heitkoguste 

ühtlustumine 2030. aastaks. 

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsuses nr 406/2009/EÜ19 kindlaks 

määratud iga-aastaste riiklike kohustuslike 

piirnormide suhtes kehtestatud 

lähenemisviisi kohaldamist tuleks jätkata 

aastatel 2021–2030, võttes 2020. aastal 

kava lähtepunktiks kasvuhoonegaaside 

heite keskmise väärtuse igas liikmesriigis 

aastatel 2016–2018 ja kasutades otsusega 

nr 406/2009/EÜ kehtestatud 2020. aasta 

eesmärke maksimaalse piirnormina ning 

võttes kava lõpp-punktiks liikmesriigis 

2030. aastaks kehtestatud piirnormi, 

olenevalt sellest, kumb väärtus on 

väiksem. Euroopa Ülemkogu järeldas, et 

HKSi mittekuuluvates sektorites tuleks 

oluliselt parandada praeguste 

paindlikkusmeetmete kättesaadavust ja 

kasutamist, et tagada liidu ühiste 

jõupingutuste kulutasuvus ning ühe elaniku 

kohta arvestatud heitkoguste ühtlustumine 

2030. aastaks. 

__________________ __________________ 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, 

milles käsitletakse liikmesriikide 

jõupingutusi kasvuhoonegaaside 

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, 

milles käsitletakse liikmesriikide 

jõupingutusi kasvuhoonegaaside 
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heitkoguste vähendamiseks, et täita 

ühenduse kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 

2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136). 

heitkoguste vähendamiseks, et täita 

ühenduse kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 

2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136). 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Käesolevas määruses nähakse ette 

stiimul heite vähendamiseks kooskõlas 

muude liidu kliima- ja energiaalaste 

õigusaktidega. Kuna üle 75 % 

kasvuhoonegaasi heitkogustest on seotud 

energeetika valdkonnaga, on energia 

tõhusamal kasutusel ja energiasäästul 

oluline roll nimetatud heite vähendamisel. 

Kaugeleulatuvate eesmärkidega 

energiatõhususe poliitika ei ole oluline 

mitte ainult fossiilkütuste suurema 

impordisäästu seisukohalt, tagades 

energiajulgeoleku ja tarbijatele väiksemad 

arved, vaid ka energiasäästu 

tehnoloogiate suuremas ulatuses 

kasutuselevõtmise seisukohalt hoonetes 

ning tööstuses ja transpordis, 

suurendades majanduslikku 

konkurentsivõimet, kohalike töökohtade 

loomist ning parandades 

tervishoiutingimusi ja aidates üle saada 

kütteostuvõimetusest. Olles pikas 

perspektiivis kulutõhusad, on käesoleva 

määrusega hõlmatud valdkondades 

võetavad meetmed kulutõhus viis aidata 

liikmesriikidel saavutada käesolevas 

määruses sätestatud eesmärgid. Seega 

peavad liikmesriigid käesolevat määrust 

riigi poliitikas rakendades pöörama erilist 

tähelepanu eri sektorite asjaomastele 

energiatõhususe suurendamise 

võimalustele ja 

investeerimispotentsiaalile. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 b) Selleks et vähendada heitkoguseid 

põllumajanduses, peaksid liikmesriigid 

lisama oma heitkoguste vähendamise 

tegevuskavasse meetmed, millega 

parandada kulutõhusalt selle sektori 

leevendamispotentsiaali, sealhulgas 

püüdma leida ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames 

rahastamisvahendeid säästvate tavade 

edendamiseks selles sektoris. Komisjon 

hindab artikli 14 kohaselt 

põllumajandusega seotud muude 

kasvuhoonegaaside kui CO2 heite 

kulutõhusa vähendamise tegelikke 

edusamme ja teavitab neist Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu ning esitab 

vajaduse korral ettepaneku majandatavast 

põllumaast, majandatavast rohumaast ja 

majandatavast märgalast tuleneva 

netosidumise koguse muutmiseks sellest 

lähtuvalt. 

 

 

Muudatusettepanek 8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 
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vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 

kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

põllumaast ja majandatavast rohumaast 

tulenevate kõikide netoheitkoguste 

summaga, nagu on kindlaks määratud 

määruses [ ], tuleks liikmesriikidel oma 

kohustuste täitmiseks lubada vajaduse 

korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 280 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

Kui vastu võetakse delegeeritud õigusakt, 

milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleks komisjonile seoses artikliga 7 anda 

õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohaselt vastu 

õigusakte, et kajastada majandatavat 

metsamaad käsitleva arvestuskategooriaga 

osakaalu kõnealuses artiklis sätestatud 

paindlikkusmeetmes. Enne sellise 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 

komisjon olemasolevate andmete alusel 

hindama majandatava metsamaa arvestuse 

usaldusväärsust, eelkõige kavandatavate ja 

tegelike raiemäärade kooskõla. Lisaks 

tuleks käesoleva määrusega ette näha 

võimalus vabatahtlikult kustutada aastaks 

eraldatud heitkoguste ühikuid, et neid 

koguseid saaks arvesse võtta selle 

hindamisel, kuidas asjaomane liikmesriik 

on määruse [ ] nõudeid täitnud. 

vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 

kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

põllumaast, majandatavast rohumaast ja 

majandatavast märgalast tulenevate 

kõikide netoheitkoguste summaga, nagu on 

kindlaks määratud määruses [ ], tuleks 

liikmesriikidel oma kohustuste täitmiseks 

lubada vajaduse korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 280 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

Kui vastu võetakse delegeeritud õigusakt, 

milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleks komisjonile seoses artikliga 7 anda 

õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohaselt vastu 

õigusakte, et kajastada majandatavat 

metsamaad käsitleva arvestuskategooriaga 

osakaalu kõnealuses artiklis sätestatud 

paindlikkusmeetmes. Enne sellise 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 

komisjon olemasolevate andmete alusel 

hindama majandatava metsamaa arvestuse 

usaldusväärsust, eelkõige kavandatavate ja 

tegelike raiemäärade kooskõla. Hindamine 

ei tohiks mõjutada 280 miljoni tonni 

netosidumise üldkogust. Lisaks tuleks 

käesoleva määrusega ette näha võimalus 

vabatahtlikult kustutada aastaks eraldatud 

heitkoguste ühikuid, et neid koguseid saaks 

arvesse võtta selle hindamisel, kuidas 

asjaomane liikmesriik on määruse [ ] 

nõudeid täitnud. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et tagada tõhus, läbipaistev 

ja kulutasuv aruandlus ning et kontrollida 

kasvuhoonegaaside heite ja liikmesriikidele 

aastaks eraldatud heitkoguste järgimisega 

seotud edusammude hindamiseks vajalikku 

muud teavet, lisatakse käesolevas määruses 

aastaaruannete ja hindamise kohta 

kehtestatud nõuded määruse (EL) nr 

525/2013 asjakohastele artiklitele, mistõttu 

tuleb kõnealust määrust vastavalt muuta. 

Kõnealuse määruse muutmine aitab tagada, 

et liikmesriikides heite vähendamisel 

tehtud edusamme hinnatakse igal aastal ja 

et võetakse arvesse edasiminekut liidu 

poliitikameetmete rakendamisel ning 

liikmesriikides võetud meetmeid ja neilt 

saadud teavet. Iga kahe aasta tagant tuleb 

hinnangule lisada ülevaade sellest, 

missugused on liidu kavandatud 

edusammud heite vähendamisel ning 

liikmesriikide kavandatud edusammud 

kohustuste täitmisel. Mahaarvamist võiks 

siiski kohaldada vaid iga viie aasta tagant, 

nii et saaks arvesse võtta raadatud maa, 

metsastatud maa, majandatava põllumaa 

ja majandatava rohumaa võimalikku 

panust vastavalt määrusele [ ]. See ei 

mõjuta komisjoni ülesannet tagada, et 

liikmesriigid täidaksid käesolevast 

määrusest tulenevaid kohustusi, ega 

komisjoni volitusi algatada asjakohane 

rikkumismenetlus. 

(13) Selleks et tagada tõhus, läbipaistev 

ja kulutasuv aruandlus ning et kontrollida 

kasvuhoonegaaside heite ja liikmesriikidele 

aastaks eraldatud heitkoguste järgimisega 

seotud edusammude hindamiseks vajalikku 

muud teavet, lisatakse käesolevas määruses 

aastaaruannete ja hindamise kohta 

kehtestatud nõuded määruse (EL) nr 

525/2013 asjakohastele artiklitele, mistõttu 

tuleb kõnealust määrust vastavalt muuta. 

Kõnealuse määruse muutmine aitab tagada, 

et liikmesriikides heite vähendamisel 

tehtud edusamme hinnatakse igal aastal ja 

et võetakse arvesse edasiminekut liidu 

poliitikameetmete rakendamisel ning 

liikmesriikides võetud meetmeid ja neilt 

saadud teavet. Iga kahe aasta tagant tuleb 

hinnangule lisada ülevaade sellest, 

missugused on liidu kavandatud 

edusammud heite vähendamisel ning 

liikmesriikide kavandatud edusammud 

kohustuste täitmisel. Mahaarvamist võiks 

kohaldada igal aastal, kui arvesse on 

võetud kõiki käesolevas määruses 

sätestatud paindlikkusmeetmeid, 

sealhulgas määruses [ ] [LULUCF] 

sätestatud paindlikkusest tulenevat 

võimalikku panust, ning seda tuleks 

kontrollida selliste ajavahemike järel, mis 

on kooskõlas määruses [ ] [LULUCF] 

aruandluse kohta sätestatud 

ajavahemikega. See ei mõjuta komisjoni 

ülesannet tagada, et liikmesriigid täidaksid 

käesolevast määrusest tulenevaid 

kohustusi, ega komisjoni volitusi algatada 

kohustuste täitmata jätmise korral 
asjakohane rikkumismenetlus. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Kuna käesoleva määrusega 

hõlmatud sektorid tekitavad üle poole 

kasvuhoonegaaside heitest liidus, on 

nende sektorite heite vähendamise 

poliitika ja meetmete rakendamisel 

keskkonnale suur mõju. Seetõttu tuleb 

tagada, et liikmesriikide jõupingutusi 

käesoleva määruse kohaste eesmärkide 

täitmisel jälgitaks, nende kohta antaks 

aru ja nende suhtes võetaks järelmeetmeid 

läbipaistval viisil, eriti juhul, kui 

paindlikkuse osas on võimaldatud suur 

manööverdamisruum, kooskõlas ÜRO 

Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) 

25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo 

kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 

otsustamises üldsuse osalemise ning neis 

asjus kohtu poole pöördumise 

konventsiooniga (Århusi konventsioon) 

ning direktiiviga 2001/42/EÜ. Samuti 

peavad liikmesriigid ja komisjon 

konsulteerima sidusrühmade ja 

avalikkusega ning andma neile varakult 

tulemuslikke võimalusi riikliku 

aruandluse ja paranduskavade 

ettevalmistamisel osalemiseks ning 

tagama nende nõuetekohase kaasamise 

käesoleva määruse läbivaatamisse. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Selleks et parandada kogu 

vähendamise üldist kulutasuvust, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik kanda osa 

neile aastaks eraldatud heitkogustest üle 

teistele liikmesriikidele. Tuleks tagada 

sellise ülekandmise läbipaistvus ja näha 

ette, et üle võib kanda vastastikku sobival 

viisil, kaasa arvatud enampakkumine, 

agendilepingu alusel tegutsevate 

(14) Selleks et parandada kogu 

vähendamise üldist kulutasuvust, peaks 

liikmesriikidel olema võimalik kanda osa 

neile aastaks eraldatud heitkogustest üle 

teistele liikmesriikidele. Tuleks tagada 

sellise ülekandmise läbipaistvus ja näha 

ette, et üle võib kanda vastastikku sobival 

viisil, kaasa arvatud enampakkumine, 

agendilepingu alusel tegutsevate 
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turuvahendajate kasutamine või 

kahepoolsed kokkulepped. 

turuvahendajate kasutamine või 

kahepoolsed kokkulepped. Sellisest 

ülekandmisest saadav tulu tuleb teha 

kättesaadavaks hoonete renoveerimise 

projektidele, eriti väikese sissetulekuga 

energiaostuvõimetutele 

kodumajapidamistele ja sotsiaamajadele, 

kooskõlas energiatõhususe direktiiviga 

[…]. 

Selgitus 

Sellisest ülekandmisest saadav tulu võib koos muude ELi rahastamisvahenditega aidata 

oluliselt suurendada hoonete renoveerimisse tehtavate investeeringute mahtu. Lisaks luuakse 

seos ettepanekuna esitatud energiatõhususe direktiivi (COM(2016) 761) artikliga 7, milles 

kohustatakse liikmesriike käsitlema energiatõhususe meetmete kavandamisel konkreetselt 

väikese sissetulekuga energiaostuvõimetuid kodumajapidamisi ja sotsiaalmajasid. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Euroopa Keskkonnaameti eesmärk 

on toetada säästvat arengut ning aidata 

Euroopa keskkonnaseisundit oluliselt ja 

mõõdetavalt parandada, pakkudes 

poliitiliste otsuste tegijatele, riigiasutustele 

ja üldsusele õigel ajal otstarbe- ja 

asjakohast ning usaldusväärset teavet. 

Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 

vastavalt iga-aastasele tööprogrammile 

nõuetekohaselt abistama. 

(15) Euroopa Keskkonnaameti eesmärk 

on toetada säästvat arengut ning aidata 

Euroopa keskkonnaseisundit oluliselt ja 

mõõdetavalt parandada, pakkudes 

poliitiliste otsuste tegijatele, riigiasutustele 

ja üldsusele õigel ajal otstarbe- ja 

asjakohast ning usaldusväärset teavet. 

Euroopa Keskkonnaamet peaks komisjoni 

vastavalt iga-aastasele tööprogrammile 

nõuetekohaselt abistama ning aitama 

vahetult ja tõhusalt tulla toime 

kliimamuutustega.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Käesolev määrus tuleks läbi 

vaadata 2024. aastal ja seejärel iga viie 
(20) Kuue kuu jooksul pärast 2018. 

aastal ÜRO kliimamuutuste 
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aasta tagant, et hinnata selle üldist 

toimimist. Läbivaatamisel tuleks arvesse 

võtta riikides kujunenud olukorda ja Pariisi 

kokkuleppe üleilmse rakendamise 

tulemusi. 

raamkonventsiooni raames toimuvat 

hõlbustavat dialoogi peaks komisjon 2024. 

aastal ja seejärel iga viie aasta tagant 

esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande, et hinnata käesoleva 

määruse üldist toimimist. Aruandes tuleks 

arvesse võtta riikides kujunenud olukorda 

ja Pariisi kokkuleppe üleilmse rakendamise 

tulemusi ning aruannet tuleks vajaduse 

korral täiendada seadusandlike 

ettepanekutega käesoleva määruse ja selle 

eesmärkide ajakohastamiseks kooskõlas 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

raames toimuva hõlbustava dialoogi 

tulemuste ja valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma (IPCC) uusimate 

teaduslike andmetega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjenduss 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Komisjon peaks teostama 

täiendava läbivaatamise juhul, kui 

liikmesriik lahkub liidust Euroopa Liidu 

lepingu artikli 50 alusel, et võtta arvesse 

lahkumise majanduslikke tagajärgi ning 

seda, kuidas tagada käesoleva määruse 

keskkonnaalane terviklikkus kooskõlas 

Pariisi kokkuleppe kohaste liidu 

kohustustega. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik -1 (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse lõppeesmärk on 

aidata täita liidu ja liikmesriikide ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni ja 

Pariisi kokkuleppe raames võetud 
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kohustus vähendada kasvuhoonegaaside 

heidet, et hoida maailma keskmine 

õhutemperatuuri tõus tööstuseelse 

tasemega võrreldes kindlalt alla 2°C ja 

teha jõupingutusi, et hoida keskmine 

temperatuuritõus tööstuseelse tasemega 

võrreldes alla 1,5°C. 

 

Muudatusettepanek 16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevas määruses on sätestatud 

liikmesriikide miinimumeesmärgid, mida 

nad peavad järgima, et täita liidu kohustus 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

aastatel 2021–2030, aastaks eraldatud 

heitkoguste kindlaksmääramise eeskirjad ja 

eeskirjad, mille alusel hinnatakse 

liikmesriikide edusamme 

miinimumeesmärkide täitmisel. 

Käesolevas määruses nõutakse, et 

liikmesriigid saavutaksid I lisas toodud 

eesmärgid, et vähendada kollektiivselt 

artiklis 2 osutatud kasvuhoonegaaside 

heidet liidus 2030. aastaks vähemalt 30 % 

võrreldes 2005. aasta tasemega. Määruses 

on sätestatud liikmesriikide 

miinimumeesmärgid, mida nad peavad 

järgima, et täita liidu kohustus vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–

2030, aastaks eraldatud heitkoguste 

kindlaksmääramise eeskirjad ja eeskirjad, 

mille alusel hinnatakse liikmesriikide 

edusamme miinimumeesmärkide täitmisel. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

rahvusvahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) kindlaksmääratud 

allikakategooriatesse kuuluvate heidete 

suhtes energeetika, tööstusprotsesside ja 

toote kasutamise, põllumajanduse ja 

jäätmekäitluse valdkonnas vastavalt 

määrusele (EL) nr 525/2013 ning seda ei 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 

rahvusvahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) kindlaksmääratud 

allikakategooriatesse kuuluvate heidete 

suhtes energeetika, tööstusprotsesside ja 

toote kasutamise, põllumajanduse ja 

jäätmekäitluse valdkonnas vastavalt 

määrusele (EL) nr 525/2013 ning seda ei 
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kohaldata direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 

loetud toimingutega seotud heidete suhtes. 

kohaldata direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 

loetud toimingutega seotud heidete suhtes. 

Bioenergiat käsitletakse käesoleva 

määruse tähenduses CO2-neutraalsena. 

Selgitus 

CO2-neutraalsus on kooskõlas IPCC metoodikaga ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

aruandlustavadega. Kasvuhoonegaaside heidet, mida on juba arvestatud LULUCFi sektoris, 

ei tohiks teist korda energiasektoris arvestada. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Iga liikmesriik tagab, võttes arvesse 

artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid ja artikli 10 lõike 2 

kohast kohandamist ning kõiki otsuse nr 

406/2009/EÜ artikli 7 kohaldamisest 

tulenevaid mahaarvamisi, et 

kasvuhoonegaaside heide ei ületa ühelgi 

ajavahemikku 2021–2029 kuuluval aastal 

lineaarses kavas kindlaksmääratud taset, 

võttes aluseks 2020. aastaks ettenähtud 

heitetaseme, mis arvutatakse 

kasvuhoonegaaside heite 2016., 2017. ja 

2018. aasta keskmise väärtuse põhjal, mis 

määratakse kindlaks vastavalt käesoleva 

artikli lõikele 3, ning lõpetades 2030. 

aastaks kehtestatud piirnormiga, mis 

kõnealuse liikmesriigi jaoks on sätestatud 

käesoleva määruse I lisas. 

2. Iga liikmesriik tagab, võttes arvesse 

artiklites 5, 6 ja 7 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid ja artikli 10 lõike 2 

kohast kohandamist ning kõiki otsuse nr 

406/2009/EÜ artikli 7 kohaldamisest 

tulenevaid mahaarvamisi, et 

kasvuhoonegaaside heide ei ületa ühelgi 

ajavahemikku 2021–2029 kuuluval aastal 

lineaarses kavas kindlaksmääratud taset, 

võttes aluseks 2020. aastaks ettenähtud 

heitetaseme, mis arvutatakse 

kasvuhoonegaaside heite 2016., 2017. ja 

2018. aasta keskmise väärtuse põhjal, mis 

määratakse kindlaks vastavalt käesoleva 

artikli lõikele 3, lugedes 

maksimummääraks 2020. aastaks 

eraldatud heitkoguste väärtuse, mis on 

sätestatud otsuse nr 406/2009/EÜ 

eesmärkides ja mida on ajakohastatud 

komisjoni rakendusotsusega 

2013/634/EL, olenevalt sellest, kumb 

väärtus on väiksem, ning lõpetades 2030. 

aastaks kehtestatud piirnormiga, mis 

kõnealuse liikmesriigi jaoks on sätestatud 

käesoleva määruse I lisas. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võtab vastu 

rakendusakti, milles määratakse kindlaks 

aastateks 2021–2030 eraldatud heitkogused 

CO2-ekvivalenttonnides, nagu on 

täpsustatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2. 

Kõnealuse rakendusakti kohaldamiseks 

vaatab komisjon põhjalikult läbi kõige 

värskemad riiklikud inventuuriandmed, 

mille liikmesriigid on esitanud 2005. aasta 

ja 2016.–2018. aasta kohta vastavalt 

määruse (EL) nr 525/2013 artiklile 7. 

3. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

12 käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu delegeeritud õigusakti, milles 

määratakse kindlaks aastateks 2021–2030 

eraldatud heitkogused CO2-

ekvivalenttonnides, nagu on täpsustatud 

käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2. Kõnealuse 

delegeeritud õigusakti kohaldamiseks 

vaatab komisjon põhjalikult läbi kõige 

värskemad riiklikud inventuuriandmed, 

mille liikmesriigid on esitanud 2005. aasta 

ja 2016.–2018. aasta kohta vastavalt 

määruse (EL) nr 525/2013 artiklile 7. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Rakendusaktis määratakse 

liikmesriikide poolt artikli 6 lõike 2 alusel 

teatatud andmete põhjal kindlaks kogused, 

mida võib arvesse võtta seoses artikli 9 

nõuete täitmisega liikmesriikides aastatel 

2021–2030. Kui kõikide liikmesriikide 

heitkoguste summa kokku on suurem kui 

100 miljonit, vähendatakse iga liikmesriigi 

heitkoguseid proportsionaalselt nii, et 100 

miljoni piiri ei ületata. 

4. Delegeeritud õigusaktis määratakse 

liikmesriikide poolt artikli 6 lõike 2 alusel 

teatatud andmete põhjal kindlaks kogused, 

mida võib arvesse võtta seoses artikli 9 

nõuete täitmisega liikmesriikides aastatel 

2021–2030. Kui kõikide liikmesriikide 

heitkoguste summa kokku on suurem kui 

50 miljonit, vähendatakse iga liikmesriigi 

heitkoguseid proportsionaalselt nii, et 100 

miljoni piiri ei ületata. 

 

Muudatusettepanek  21 

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 

2. Aastatel 2021–2029 võib 

liikmesriik maha arvata heitkoguseid kuni 

10 % ulatuses talle järgmiseks aastaks 
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eraldatud heitkogusest. eraldatud heitkogusest. 

 

Muudatusettepanek  22 

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“), kui ei 

kahjustata kogu ELi hõlmava heitkoguste 

vähendamise süsteemi keskkonnaalast 

terviklikkust. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 20 

kohaselt määratud põhihaldaja (edaspidi 

„põhihaldaja“) võtab liikmesriigi taotluse 

korral arvesse artikli 4 lõikes 4 osutatud 

kogust, et tagada artikli 9 nõuete täitmine 

asjaomases liikmesriigis. Ajavahemikus 

2021–2030 tunnistatakse igal aastal 

direktiivi 2003/87/EÜ artikli 12 lõike 4 

kohaselt kehtetuks üks kümnendik artikli 

4 lõike 4 kohaselt kindlaksmääratud 

saastekvootidest. 

3. Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 20 

kohaselt määratud põhihaldaja (edaspidi 

„põhihaldaja“) võtab liikmesriigi taotluse 

korral arvesse artikli 4 lõikes 4 osutatud 

kogust, et tagada artikli 9 nõuete täitmine 

asjaomases liikmesriigis. Ajavahemikus 

2021–2030 tunnistatakse igal aastal 

kehtetuks üks kümnendik artikli 4 lõike 4 

kohaselt kindlaksmääratud 

saastekvootidest. Selleks et mitte häirida 

turustabiilsusreservi täitmist, ei võeta 

otsuse (EL) 2015/1814 (mis käsitleb ELi 

kasvuhoonegaaside heitkogustega 

kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi 

loomist ja toimimist) artikli 1 lõikes 4 

ringluses olevate LHÜde koguarvu 

kindlaksmääramisel arvesse käesoleva 

lõike kohaselt kehtetuks tunnistatud 

LHÜde arvu. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast põllumaast ja majandatavast 

rohumaast tulenev täiendav kuni 280 

miljoni tonni netosidumine 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast põllumaast, majandatavast 

rohumaast ja majandatavast märgalast 

tulenev täiendav kuni 280 miljoni tonni 

netosidumine 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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: 

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, majandatavat 

rohumaad ja majandatavat märgala 

hõlmavate kombineeritud 

arvestuskategooriate netoheite summat, kui 

on täidetud järgmised tingimused: 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt -a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-a) liikmesriik esitab 30. juuniks 2019. 

aastaks ja seejärel iga viie aasta tagant 

komisjonile tegevuskava, milles määrab 

kindlaks meetmed, sealhulgas 

finantsmeetmed, mida liikmesriik 



 

PE592.166v02-00 18/24 AD\1120079ET.docx 

ET 

rakendab, tagamaks, et määruse [ 

][LULUCF] artiklis 4 sätestatud nõudeid 

ületavad netosidumised on artikli 9 lõikes 

2 sätestatud viieaastase perioodi jooksul 

muutumatud; tegevuskavas käsitletakse 

muu hulgas liidu asjaomaste rahaliste 

vahendite kasutamist kliimamuutuste 

leevendamiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

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 enne 

määruse [LULUCF] läbivaatamist 2024. 

aastal käesoleva artikli lõike 1 muutmiseks 

vastu delegeeritud õigusakt, mõjutamata 

käesolevas artiklis ettenähtud 280 miljoni 

tonni netosidumise üldkogust, et kajastada 

majandatavat metsamaad käsitleva 

arvestuskategooria panust vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 12. 

 

 

Muudatusettepanek  28 

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 

1. Kui 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 
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 ET 

paindlikkusmeetmete kohaldamisest 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

lähtuvalt suurem kui talle aastaks eraldatud 

heitkogus, kohaldatakse järgmisi 

meetmeid: 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel peetakse määruse (EL) nr 

525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registri kaudu täpset arvestust aastaks 

eraldatud heitkoguste, artiklite 4–7 alusel 

kohaldatavate paindlikkusmeetmete, artikli 

9 nõuete täitmise ja artikli 10 alusel 

kohaldamisalas tehtud muudatuste kohta. 

Põhihaldaja kontrollib automaatselt kõiki 

käesoleva määruse alusel tehtud tehinguid 

ja blokeerib vajaduse korral tehingud selle 

tagamiseks, et ei esineks eeskirjade 

eiramist. See teave on üldsusele 

kättesaadav. 

1. Komisjon tagab, et käesoleva 

määruse alusel peetakse määruse (EL) nr 

525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registri kaudu täpset arvestust. Komisjon 

võtab selleks kooskõlas artikliga 12 vastu 

delegeeritud õigusakti, et seda määrust 

täiendada, seoses aastaks eraldatud 

heitkoguste, artiklite 4–7 alusel 

kohaldatavate paindlikkusmeetmete, artikli 

9 nõuete täitmise ja artikli 10 alusel 

kohaldamisalas tehtud muudatustega. 

Põhihaldaja kontrollib automaatselt kõiki 

käesoleva määruse alusel tehtud tehinguid 

ja blokeerib vajaduse korral tehingud selle 

tagamiseks, et ei esineks eeskirjade 

eiramist. See teave on üldsusele 

kättesaadav. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Õigus võtta vastu käesoleva 

määruse artikli 7 lõikes 2 ja artiklis 11 

osutatud delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

2. Õigus võtta vastu käesoleva 

määruse artikli 4 lõikes 3, artikli 7 lõikes 2 

ja artiklis 11 osutatud delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates käesoleva määruse 

jõustumisest. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat 

õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi ja Euroopa Parlamendi 

määratud ekspertidega kooskõlas 13. aprilli 

2016. aasta paremat õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13 välja jäetud 

Komiteemenetlus  

1. Komisjoni abistab määruse (EL) 

nr 525/2013 kohaselt moodustatud 

kliimamuutuste komitee. Nimetatud 

komitee on komitee määruse (EL) nr 

182/2011 tähenduses. 

 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab 28. veebruariks 2024 ja 

seejärel iga viie aasta tagant Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse toimimise kohta, oma 

panuse kohta 2030. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

Komisjon esitab kuue kuu jooksul pärast 

2018. aastal ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni raames toimuva 

hõlbustava dialoogi lõppu ning 28. 

veebruariks 2024 ja seejärel iga viie aasta 

tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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üldeesmärgi täitmisel ja Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide saavutamisel ning 

võib vajaduse korral teha ettepanekuid. 

aruande käesoleva määruse toimimise 

kohta, oma panuse kohta 2030., 2040. ja 

2050. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

üldeesmärkide täitmisel ning hindab oma 

panust Pariisi kokkuleppe pikaajaliste 

leevendamiseesmärkide saavutamisse, 

võttes arvesse IPCC uusimaid teaduslikke 

andmeid ning vajadust ajakohastada 

käesolevat määrust üleilmse rakendamise 

kontekstis, et tõhustada liidu 

kliimameetmeid. Vajaduse korral lisatakse 

aruandele asjakohased seadusandlikud 

ettepanekud. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui liikmesriik astub liidust välja ELi 

lepingu artikli 50 alusel pärast käesoleva 

määruse avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas, teavitab komisjon Euroopa 

Parlamenti ja nõukogule hiljemalt ühe 

aasta jooksul alates väljaastumislepingu 

jõustumisest – või kui ta seda ei tee, siis 

kolme aasta jooksul pärast ELi lepingu 

artikli 50 lõikes 2 osutatud teatist – ja 

seejärel iga aasta järel majanduslikest 

tagajärgedest, mida väljaastumine 

avaldab igale liikmesriigile, ning sellest, 

kuidas tagada käesoleva määruse 

keskkonnaalane terviklikkus kooskõlas 

Pariisi kokkuleppe kohaste liidu 

kohustustega, ja esitab vajaduse korral 

ettepanekuid. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus (EL) nr 525/2013 

Artikkel 21 – lõik 3 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (5 a) artikli 21 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

„3.  Iga aasta 31. oktoobriks edastab 

komisjon kokkuvõtliku aruande lõigetega 1 

ja 2 ettenähtud hindamise tulemuste kohta 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“ 

„3.  Iga aasta 31. oktoobriks edastab 

komisjon kokkuvõtliku aruande lõigetega 

1, 2 ja 2 a ette nähtud hindamise tulemuste 

kohta Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule.“ 
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