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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unioni sitoutui vuonna 2007 alentamaan vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna.

Koska tämä tavoite vaikuttaa yksittäisten alueiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
yhteenkuuluvuuteen, on tärkeää korostaa, että suuren energiatehokkuuden ja pienten 
kasvihuonekaasupäästöjen välillä tasapainottelevaa Euroopan taloutta voidaan hoitaa 
ainoastaan koheesiopolitiikan kanssa integroituna. Nämä kaksi tavoitetta on yhdistettävä 
toisiinsa ja on suositeltavaa, että kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat näkökohdat 
sisällytetään yhteenkuuluvuutta ja rakennekehitystä koskevan rahaston ehtojärjestelmään.

Koska yksittäisten alueiden välillä on talouseroja, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
saattaa merkitä huomattavaa rasitusta jälkeenjääneille alueille. Siksi niille olisi myönnettävä 
erityisrahoitusta, jotta EU:n tavoitteiden täyttäminen ei aiheuttaisi niille kohtuuttoman suuria 
tappioita.

Vaikka Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltioiden hallitukset noudattamaan tätä sitoumusta, 
asia rasittaa merkittävästi alue- ja paikallishallintoa ja muita alue- ja paikallistason 
edustusfoorumeita ja organisaatioita. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää, että keskushallinto tekee yhdenmukaistamisen ja tehtävien hoitamisen aikana 
jatkuvaa vertikaalista yhteistyötä alue- ja paikallistason organisaatioiden kanssa ja että 
yksittäiset alue- ja paikallistason organisaatiot tekevät keskenään jatkuvasti horisontaalista 
yhteistyötä.

Huomattava osuus kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu kuitenkin yksityisen sektorin 
markkinoilla toimijoista ja yksittäisten kuluttajien toiminnasta, joten on sekä jäsenvaltioiden 
ja aluetason kannalta tärkeää, että yksittäiset teollisuuden toimijat ja kotitaloudet saadaan 
mukaan ohjelman täytäntöönpanoon. Markkinatoimijoita on kannustettava taloudellisin 
keinoin lisäämään uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvaa tuotantoa, mikä edistäisi 
merkittävästi sitoumusten täyttämistä jäsenvaltioissa.

Eräiden jäsenvaltioiden kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 1990; 
komissio ei kuitenkaan ota jo toteutettuja toimia huomioon valitessaan ehdotuksensa 
vertailukohteeksi vuoden 2005. Yksittäisten jäsenvaltioiden jo saavuttamat tulokset on 
tunnustettava, ja siksi vertailukohteeksi ehdotetaan vuotta 1990.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005
tasosta.

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen korkea BKT asukasta kohden, 
olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 1990
tasosta.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
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kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomilla aloilla 
syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä vuosittain lineaarisesti myös 
vuoden 2020 jälkeen niin, että tällaiset 
päästöt vähenevät vuoteen 2050 mennessä 
80 prosentilla vuoden 1990 tasoon 
verrattuna, ja lopullisena tavoitteena on 
poistaa fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 
Euroopan unionissa. Komission olisi 
vuoteen 2012 mennessä tarkasteltava
näiden tavoitteiden asianmukaisuutta 
yhteisön tekemien kansainvälisten 
sitoumusten, ilmaston herkkyyttä ja 
ilmastonmuutosta koskevan tieteellisen 
tietämyksen perusteella ja selvittää, 
kuinka paljon kasvihuonekaasupäästöjä 
on vähennettävä, jotta ihmistoiminnasta 
aiheutuvat vaaralliset vaikutukset 
ilmastojärjestelmään saataisiin torjuttua 
samalla kun tunnustetaan, että alue- ja 
paikallisyhteisöt edistävät merkittävästi 
vähennyksiin pääsemistä. Komission olisi 
tarvittaessa tehtävä ehdotuksia tavoitteen 
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jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken.

Perustelu

Maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että teollistuneiden maiden on 
toteutettava 60–80 prosentin vähennykset vuoteen 2050 mennessä. Tällaisten vähennysten 
toteutumiseksi jäsenvaltioilla on oltava pitkän aikavälin politiikka usealla alalla, kuten 
asuntosektorilla sekä maankäyttö- ja kuljetusaloilla, jotta ilmastonsuojelutavoitteiden kanssa 
ristiriidassa olevaan infrastruktuuriin ei tehdä enempää investointeja. Tämä vastaa myös
päästökauppajärjestelmän puitteissa esitettyä ehdotusta, joka sisältää mallin päästöjen 
vähentämisestä myös vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
280/2004/EY. Lisäksi joka toinen vuosi 
olisi arvioitava ennakoitua edistystä, ja 
vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
280/2004/EY. Lisäksi joka toinen vuosi 
olisi arvioitava ennakoitua edistystä, ja 
vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 
Osana tätä kaksi kertaa vuodessa tehtävää 
arviointia komission on arvioitava 
edistymistä sen varmistamisessa, että 
yhteisön eri politiikanaloilla (esimerkiksi 
maatalouden, tuotevaatimusten, 
rakennepolitiikan ja tutkimuksen alalla) 
tuetaan ponnisteluja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, ja komission on 
raportoitava tästä edistymisestä.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään 
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista
lähteistä, ja arvioidaan tämän sitoumuksen 
täyttymistä.

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään 
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, ja arvioidaan 
tämän sitoumuksen täyttymistä.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen päästöihin 
vuonna 2005.

(1) Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään kyseiselle 
jäsenvaltiolle tämän päätöksen liitteessä 
asetetulla prosenttimäärällä suhteessa sen 
päästöihin vuonna 1990.
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Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylitä sen vuosien 2008, 2009 ja 
2010 keskimääräisiä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin tällaisista lähteistä ja jotka on 
ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti.

(2) Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ylitä 
liitteessä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua ylärajaa. Jäsenvaltiot 
voivat lineaarisia rajoja asettaessaan 
valita kahdesta seuraavasta 
vaihtoehdosta:

i) joko Kioton pöytäkirjassa kullekin 
jäsenvaltiolle asetettujen tavoitearvojen 
mukaisesti, tai
ii) jäsenvaltion vuosien 2008, 2009 ja 
2010 keskimääräisten päästöjen 
mukaisesti, jotka on ilmoitettu ja 
todennettu päätöksen 280/2004/EY 
mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen N:o 
280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa 
ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, jotka 
johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, ja 
raportoitava hyvitysten käytöstä 4 artiklan 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 
N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa 
ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, jotka 
johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, ja 
raportoitava hyvitysten käytöstä 4 artiklan 
mukaisesti.

Kyseisten raporttien on sisällettävä 
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vuosien 2020 ja 2050 tavoitteiden 
saavuttamiseksi suunnitelluista 
toimenpiteistä aiheutuvat 
päästövähennykset kaikilla tärkeimmillä 
aloilla.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta  2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa arvioidaan myös EU:n 
alakohtaisten toimintalinjojen vaikutusta 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöihin ja 
näihin toimintalinjoihin liittyviä päästöjen 
vähentämismahdollisuuksia. Komissio 
tekee tarvittaessa ehdotuksia 
varmistaakseen, että kyseisissä 
toimintalinjoissa edistetään 
asianmukaisesti vuosien 2020 ja 2050 
vähennystavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Komissio varmistaa, että yhteisön tekemä 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskeva sitoumus täytetään yhteisön 
koheesiopolitiikan mukaisesti ja ottaen 
huomioon, että yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja alueiden välinen 
taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus on säilytettävä ja sitä on 
vahvistettava.
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Koska yhteisön tekemä sitoumus 
merkitsee tehtäviä jäsenvaltioiden 
keskushallinnolle ja alue- ja 
paikallishallinnolle sekä alue- ja 
paikallistason edustusfoorumeille ja 
organisaatioille, jäsenvaltioiden on 
varmistettava keskusviranomaistensa ja 
eri tason paikallisviranomaistensa 
yhteistyö.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Koska uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan sähköntuotannon lisääminen 
on erityisen merkittävää 
kasvihuonekaasupäästöjä vähennettäessä, 
jäsenvaltioiden on tehtävä tällaisesta 
sähköntuotannosta taloudellisesti 
houkuttelevaa ja kannustettava 
markkinatoimijoita auttamaan 
jäsenvaltioita velvoitteiden täyttämisessä 
siten, että uusiutuviin energialähteisiin
perustuvaa sähköntuotantoa lisätään 
ratkaisevasti.
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Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Yksittäisten jäsenvaltioiden, 
keskushallintojen ja alue- ja 
paikallistason organisaatioiden ja 
viranomaisten ohella myös markkinoilla 
toimijat, kotitaloudet ja yksittäiset 
kuluttajat on saatava mukaan yhteisön 
sitoumuksen täytäntöönpanoon 
riippumatta siitä, millaisen määrän
kasvihuonekaasupäästöjä ne aiheuttavat.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 d artikla
Sitoumusten täyttämisen määräaika on 
vuonna 2020. Vuoteen 2020 saakka 
Euroopan unionin rakenne- ja 
koheesiorahastosta rahoitetaan eri 
hankkeita. Komission on pyrittävä 
ottamaan koheesiopolitiikassa huomioon 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskeva yhteisön sitoumus ja 
sisällyttämään kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevat näkökohdat 
koheesiota ja rakenteellista kehittämistä 
koskevan rahaston ehtojärjestelmään.
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 f artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava rahoitus 
uusien innovoivien tekniikoiden käytölle, 
jotta teollisuuden toimijat voivat luoda 
uusia työpaikkoja, mikä lisää 
kilpailukykyä ja auttaa saavuttamaan 
Lissabonin strategiassa asetetut tavoitteet.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 g artikla
Yhteinen täytäntöönpano ja puhtaan 
kehityksen mekanismi ovat joustavia 
välineitä, jotka auttavat Euroopan 
unionia täyttämään sitoumuksensa; 
komission on siksi lisättävä eikä 
vähennettävä niiden soveltamista, sillä 
jäsenvaltioilla ja niiden yksittäisillä 
alueilla on erilaisia taloudellis-sosiaalisia 
ja ympäristöä koskevia piirteitä, joten 
tavoitteiden saavuttamiseksi käytetyt 
keinot saattavat vaihdella jäsenvaltioittain 
ja alueittain.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 h artikla
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Euroopan unionille on erittäin tärkeää, 
että kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä päästään kansainväliseen 
sopimukseen, joten komission on 
taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
säilyttämisen vuoksi tehtävä kaikkensa 
varmistaakseen, että Kioton sopimuksen 
päätyttyä on uusi ja maailmanlaajuinen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskeva sopimus.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
5 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 i artikla
Euroopan unionin kunnianhimoiset 
tavoitteet merkitsevät huomattavaa 
rasitusta jälkeenjääneille alueille, joten 
komissio tukee näitä alueita 
varmistamalla, että lyhyen aikavälin 
taloudelliset hankaluudet eivät johda 
vakaviin tappioihin ilmoitettuihin 
tavoitteisiin pyrittäessä.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Kuuden kuukauden kuluessa sellaisen 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
allekirjoittamisesta, jossa määrätään 
suuremmista päästövähennyksistä kuin 
tämän päätöksen 3 artiklassa, komissio 
esittää jäsenvaltioiden osallistumista 
yhteisön vielä täyttämättömien 
sitoumusten toteuttamiseen koskevan 
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lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
hyväksymisestä päätetään EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
nojalla.

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitettua 
päästöjen enimmäismäärää mukautetaan 
sellaisen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määrän mukaan, joka 
on myönnetty direktiivin 2003/87/EY 
11 artiklan nojalla ja joka on tulosta 
kyseisen direktiivin soveltamisalaan 
lähteiden osalta tehdystä muutoksesta, 
komission hyväksyttyä lopullisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti kansalliset 
jakosuunnitelmat kaudelle 2008–2012.
Komissio julkaisee mukauttamisen 
tuloksena saadut määrät.

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
Liite – taulukko – sarake 2 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen 
päästörajat vuoteen 2020 mennessä 
suhteessa vuoden 2005
kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä

Jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen 
päästörajat vuoteen 2020 mennessä 
suhteessa vuoden 1990
kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä.
Komission on laadittava uusi taulukko, 
jossa esitetään kasvihuonekaasujen 
päästörajat ja kaasupäästöjen määrä 
ekvivalenttisina hiilidioksiditonneina 
ilmaistuna.
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Perustelu

Lainsäädännöllinen lähestymistapa, jossa ei oteta huomioon jäsenvaltioiden kaudella 1990–
2005 toteuttamia hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä, olisi vastoin solidaarisuusperiaatetta. 
Uusien liikapäästöjen hyväksyminen ennakoidun talouskasvun nojalla on perusteetonta, koska 
bkt:n kasvu ei ole suorassa suhteessa hiilidioksidipäästöjen lisääntymiseen. Jos Euroopan 
unioni omaksuu tällaisen lähestymistavan, se antaa kehitysmaille huonon esimerkin kun 
otetaan huomioon kaavaillut neuvottelut kansainvälisestä sopimuksesta.
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