
AM\730633ET.doc PE409.395v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2008/0014(COD)

9.7.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
35–121 (I osa)

Raporti projekt
Satu Hassi
(PE407.712v01-00)

Liikmesriikide jõupingutused kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, 
et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 
2020

Ettepanek võtta vastu otsus
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))



PE409.395v01-00 2/64 AM\730633ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\730633ET.doc 3/64 PE409.395v01-00

ET

Muudatusettepanek 35
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Ühenduse nimel nõukogu 15. 
detsembri 1993. aasta otsusega 94/69/EÜ 
(Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sõlmimise kohta)1 vastuvõetud Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni lõppeesmärk on 
saavutada kasvuhoonegaaside 
stabiliseerumine atmosfääris tasemeni, mis 
ennetaks inimtegevusest tulenevaid 
ohtlikke kliimasüsteemi häireid.

(1) Euroopa Ühenduse nimel nõukogu 15. 
detsembri 1993. aasta otsusega 94/69/EÜ 
(Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sõlmimise kohta) vastuvõetud Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni lõppeesmärk on 
saavutada kasvuhoonegaaside 
stabiliseerumine atmosfääris tasemeni, mis 
ennetaks inimtegevusest tulenevaid 
ohtlikke maakera kliimasüsteemi häireid.

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga täpsustatakse, missuguse kliimasüsteemiga on tegemist, ning 
näidatakse sellega, et kliimamuutus on ülemaailmne (terve planeedi), mitte aga kohalik 
probleem. 

Muudatusettepanek 36
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 

                                               
1 EÜT L 33, 7.2.1994, lk 11.
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maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 
umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega.

maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid üldse ja Euroopa Liit eriti
peaksid ka edaspidi näitama eeskuju, võttes 
koos kohustusi vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastaks suurusjärgus umbes 30 % võrreldes 
1990. aasta tasemega ja suurusjärgus 60% 
2035. aastaks. Lõppeesmärk peaks olema 
fossiilkütuste kasutamisest tulenevate 
heitkoguste täielik kaotamine kogu 
Euroopa Liidus aastaks 2050.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 
maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 
maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 
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umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega.

umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega ja 60 kuni 80 % 2050. aastaks.

Or. pt

Selgitus

Euroopa Ülemkogu märkis 2007. aasta märtsi kohtumisel, et pikaajalises perspektiivis on 
vaja heitkoguseid vähendada 60 kuni 80% aastaks 2050.

Muudatusettepanek 38
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 
maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 
umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega.

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 
maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 °C, mis tähendab, et 
ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 
umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega ja suurusjärgus 50% 2050. 
aastaks.

Or. en

Selgitus

Vähendamine suurusjärgus 80% 2050. aastaks on ambitsioonikas ülesanne, mida on raske 
tegelikkuses saavutada. Ülesannet raskendab asjaolu, et väljapakutud direktiiv katab umbes 
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60% kogu kasvuhoonegaaside heitkogustest (pärast direktiivi 2003/87/EÜ muutmise 
heakskiitmist umbes 40%), mille allikaks on piiratud suurusega saastajad, nagu transport 
(autod, veoautod), ehitised (eriti küte), teenindusasutused, väikesed tööstusrajatised, 
põllumajandus, jäätmed jne, millega on väga raske toime tulla.

Muudatusettepanek 39
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Tagamaks, et potentsiaal 
energiatarbimise vähendamiseks ELis 
20% võrra aastaks 2020 saavutatakse, 
tuleks dokumendi Energiatõhususe 
tegevuskava: potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545) soovituslik eesmärk 
muuta liikmesriikidele kohustuslikuks. 
Komisjon peaks selleks võtma õiguslikke 
meetmeid hiljemalt 2009. aastal.

Or. en

Selgitus

ELi 2020. aastaks seatud energiatõhususe eesmärk on ainuke eesmärk, mis ei ole õiguslikult 
siduv. Selle potentsiaali saavutamine peab olema kõikide sektorite peamine eesmärk. Energia 
säästmine tänu energiatõhususe eesmärgi saavutamisele tooks kaasa heitkoguste üldise 
vähenemise ja konkreetsemalt ehitus- ja transpordisektori heitkoguste vähenemise. 
Energiatõhususe eesmärgi muutmine õiguslikult siduvaks on ainus viis keskenduda energia 
kokkuhoiule ja panna ELi liikmesriikide valitsustele konkreetne kohustus investeerida 
energiatõhususse. 

Muudatusettepanek 40
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) loodi 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem, mis 
hõlmab teatavaid majandusharusid. Selleks 
et saavutada kulutasuvalt eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
20 % võrreldes 1990. aastaga, peaksid kõik 
majandusharud sellele heitkoguste 
vähendamisele kaasa aitama. Liikmesriigid 
peaksid rakendama täiendavat poliitikat ja 
täiendavaid meetmeid, et piirata 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
pärinevad allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) loodi 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem, mis 
hõlmab teatavaid majandusharusid. Selleks 
et saavutada kulutasuvalt eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
40% võrreldes 1990. aastaga, peaksid kõik 
majandusharud sellele heitkoguste 
vähendamisele kaasa aitama. Liikmesriigid 
peaksid rakendama täiendavat poliitikat ja 
täiendavaid meetmeid, et piirata 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis 
pärinevad allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma, vastavalt Kyoto 
eesmärkidele aastaks 2012 ja pärast seda.

Or. en

Selgitus

Vastavalt uusimatele teaduslikele hinnangutele Tallbergi foorumilt tuleks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähendada 40%, püüdes saavutada sidusaid järelmeetmeid Kyoto protokolli 
eesmärkide jätkamiseks ja tugevdamiseks. Püüdmata saavutada märkimisväärset vähendamist 
asjaomastes tööstusriikides kooskõlas valitsustevahelise kliimamuutuste rühma neljandas 
aruandes soovitatud eesmärkidega, ei ole võimalik saavutada usaldusväärset rahvusvahelist 
lepet.

Muudatusettepanek 41
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid suurendavad kõikide 
majandussektorite energiatõhusust. 
Tagamaks, et potentsiaal energiatarbimise 
vähendamiseks ELis 2020. aastaks 20% 
võrra saavutatakse, tuleks dokumendi 
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Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545) soovituslik eesmärk 
muuta liikmesriikidele siduvaks.

Or. en

Selgitus

Energia kokkuhoid on kõige kulusäästlikum viis kliimamuutuse vastu võitlemiseks. 
Energiatõhususe tegevuskavas märgitakse, et ELi suutmatus kasutada energiat tõhusalt läheb 
2020. aastaks maksma üle 100 miljardi euro aastas otsese kuluna. Tegevuskavas märgitakse 
veel, et lisaks majanduse hinnamõjude ja struktuurimuutustega, tehnoloogia loomuliku 
väljavahetumisega ning juba olemasolevate meetmetega saavutatavale kokkuhoiule on 2020. 
aastaks tehniliselt ja majanduslikult võimalik säästa kogu primaarenergiast veel vähemalt 
20%.

Muudatusettepanek 42
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga liikmesriigi jõupingutused tuleks 
määrata kindlaks seoses riigi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tasemega 
2005. aastal, mis on viimane aasta, mille 
kohta on olemas kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid käsitlevad tõendatud 
andmed.

(6) Iga liikmesriigi jõupingutused tuleks 
määrata kindlaks seoses riigi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tasemega 
1990. aastal, st vastavalt Kyoto 
protokollile.

Or. pl

Selgitus

Mõned riigid on täies ulatuses täitnud oma Kyoto protokolli järgseid kohustusi ja CO2
heitkoguseid märkimisväärselt vähendanud, samas kui teised ei ole protokolli 
allkirjastamisele vaatamata selles küsimuses mingit edu saavutanud. Oleks vale esimesi 
karistada, tulles viimastele vastu.
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Muudatusettepanek 43
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Iga liikmesriigi jõupingutused tuleks 
määrata kindlaks seoses riigi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tasemega 
2005. aastal, mis on viimane aasta, mille 
kohta on olemas kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid käsitlevad tõendatud 
andmed.

(6) Iga liikmesriigi jõupingutused tuleks 
määrata kindlaks seoses riigi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste tasemega 
2005.–2006.. aastal.

Or. fi

Muudatusettepanek 44
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Iga liikmesriik peaks koostama 
riikliku tegevuskava selle kohta, kuidas ta 
kavatseb saavutada oma vähendamise 
eesmärki heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävates sektorites. Iga 
tegevuskava tuleks esitada koos 
energiatõhususe edendamise strateegiaga.

Or. fi
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Muudatusettepanek 45
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 b) Heitkoguste vähendamine väljapoole 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
jäävates sektorites sõltub suuresti 
üksikisikute käitumisest. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et kodanikud on valmis 
ja neil on vajalikud ressursid, et võtta 
kasutusele parimaid tehnoloogiaid ja 
lahendusi. Kodanikke tuleks julgustada 
võtma omaks energiasäästlikku eluviisi 
muu hulgas ka hariduse ja sõltumatu 
teabega. Selle protsessi raames peaksid 
liikmesriigid võimaldama erapooletute 
energianõuandesüsteemide tegutsemist 
kohalikul või piirkondlikul tasandil.

Or. fi

Muudatusettepanek 46
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva 
majanduskasvu järele, võttes arvesse 
liikmesriikide suhtelist SKPd elaniku 
kohta. Liikmesriikidel, kellel on praegu 
suhteliselt madal SKP elaniku kohta ja 
seega kõrged ootused SKP kasvu suhtes, 
tuleks lubada suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes, kuid nad peaksid 

välja jäetud
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piirama kõnealust kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kasvu, et aidata kaasa 
ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

Or. en

Selgitus

Et saavutada Kopenhaagenis rahuldav rahvusvaheline kokkulepe, peaksime kohustama kõiki 
riike heitkoguseid 2020. aastaks kas vähendama või vähemalt hoidma samal tasemel ka 
saastekvootidega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas sektoris. Kasutades sisemajanduse 
kogutoodangut ainsa näitajana, saadame vähemarenenud riikidele, nagu Hiina ja India, vale 
sõnumi ning julgustame neid heitkoguseid suurendama. Et seda ära hoida, peame paluma 
komisjonil töötada välja uus näitaja, mis hõlmab ka heitkoguseid ning jaotab protsendid 
liikmesriikide vahel ümber nii, et mitte kellelgi ei oleks luba heitkoguseid suurendada.

Muudatusettepanek 47
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta.
Liikmesriikidel, kellel on praegu 
suhteliselt madal SKP elaniku kohta ja 
seega kõrged ootused SKP kasvu suhtes, 
tuleks lubada suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes, kuid nad peaksid 
piirama kõnealust kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kasvu, et aidata kaasa 

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide SKPd 
ja nende kasvuhoonegaaside heitkoguste 
mahtu elaniku kohta.
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ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

Or. pl

Selgitus

Et olla ökoloogilisest seisukohast aus, peaksid suurimad CO2 heitkogustega saastajad 
kandma kliimamuutuse vastases võitluses suuremat vastutust.

Muudatusettepanek 48
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele 
kohustusele kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisel. Liikmesriigid, 
kellel on praegu suhteliselt kõrge SKP 
elaniku kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, nii et 
nad saaksid viia oma SKP elaniku kohta 
samale tasemele teiste ühenduse 
liikmesriikidega. Need riigid võivad 
piirata kõnealust kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kasvu selle piirini, mis 
võimaldab neil seda eesmärki saavutada.
Liikmesriigid, kellel on praegu suhteliselt 
kõrge SKP elaniku kohta, peaksid 
vähendama kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes.
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Or. pl

Selgitus

Kõige tähtsam eesmärk ühenduse kui terviku jaoks on ühtlustada SKP tase kogu ELis.  
Ühenduse kui terviku huvides ei ole tõkestada madala SKPga elaniku kohta riikide 
majandusarengu võimalusi. Mõnede riikide jaoks on ainus võimalus lühemas perspektiivis 
piisavas koguses vajalike energiaressursside tagamiseks energia tootmine söe põletamise 
baasil. Arvestades süsiniku kogumise ja säilitamise tehnoloogia praegust arengutaset ja 
sellega seotud kulusid, on võimatu vähendada söe põletamisel tekkivaid CO2 heitkoguseid 
vastavalt ühenduse õigusele.

Muudatusettepanek 49
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva 
majanduskasvu järele, võttes arvesse 
liikmesriikide suhtelist SKPd elaniku 
kohta. Liikmesriikidel, kellel on praegu 
suhteliselt madal SKP elaniku kohta ja 
seega kõrged ootused SKP kasvu suhtes, 
tuleks lubada suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes, kuid nad peaksid 
piirama kõnealust kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kasvu, et aidata kaasa 
ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema võrdsel kohtlemisel, võttes 
arvesse liikmesriikide varasemaid 
jõupingutusi ja saavutusi aastatel 1990 
kuni 2005. Neid, kes on teinud 
märkimisväärseid jõupingutusi 
heitkoguste vähendamiseks, tuleb 
hüvitada eeskujuks ja innustuseks 
mahajääjatele. Kõik liikmesriigid peavad
vähendama kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020.

Or. en
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Selgitus

Et saavutada Kopenhaagenis rahuldav rahvusvaheline kokkulepe, peaksime kohustama kõiki 
riike heitkoguseid 2020. aastaks kas vähendama või vähemalt hoidma samal tasemel ka 
saastekvootidega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas sektoris. Kasutades sisemajanduse 
kogutoodangut ainsa näitajana, saadame vähemarenenud riikidele, nagu Hiina ja India, vale 
sõnumi ning julgustame neid heitkoguseid suurendama. Et seda ära hoida, peame paluma 
komisjonil töötada välja uus näitaja, mis hõlmab ka heitkoguseid ning jaotab protsendid 
liikmesriikide vahel ümber nii, et mitte kellelgi ei oleks luba heitkoguseid suurendada.

Muudatusettepanek 50
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta võrreldes ELi 
keskmisega, tuleks lubada suurendada 
vastavalt kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
2005. aastaga võrreldes, kuid nad peaksid 
siiski piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid seepärast vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes märkimisväärsemal 
tasemel, et pidada kinni ühenduse 
kohustustest.

Or. en
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Selgitus

On oluline selgitada, et solidaarsusmehhanism toimib ainult siis, kui kõik liikmesriigid 
järgivad ühenduse üldiseid kohustusi ja võimalik heitkoguste kasv on lubatud ajutiselt.

Muudatusettepanek 51
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta. 
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

(7) Liikmesriikide jõupingutused 
heitkoguste vähendamiseks peaksid 
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse liikmesriikide 
suhtelist SKPd elaniku kohta ja kehtivaid 
heitkoguste vähendamise kohustusi 
koormuse jagamise lepingu alusel.
Liikmesriikidel, kellel on praegu suhteliselt 
madal SKP elaniku kohta ja seega kõrged 
ootused SKP kasvu suhtes, tuleks lubada 
suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2005. aastaga võrreldes, kuid 
nad peaksid piirama kõnealust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, et 
aidata kaasa ühenduse üldisele kohustusele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel. Liikmesriigid, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes. 

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks mõnedel liikmesriikidel luba suuremateks heitkogusteks 
kui Kyoto eesmärk ette näeb.  See oleks täiesti ebaaus nende liikmesriikide suhtes, kes on 
Kyoto eesmärgi juba täitnud, ning väga negatiivne signaal kolmandate riikide jaoks.  
Sellepärast soovib muudatusettepaneku autor muuta numbreid nende riikide jaoks, et 
vähendada koormuse jagamise alusel lubatud heitkoguseid. Selle ümberkorraldusega 
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säästetud heitkoguseid tuleks kasutada heitkogustega kauplemise lineaarse teguri 
kohandamiseks, et saada realistlikum eesmärk heitkogustega kauplemise süsteemi sektoris.

Muudatusettepanek 52
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks
rohkem kui 20 % võrreldes 2005. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20 % 
võrreldes 2005. aasta tasemega. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisest aastast 
üle kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse.

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks 
rohkem kui 20 % võrreldes 2005. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20 % 
võrreldes 2005. aasta tasemega. Lisaks ei 
tohiks ühelegi liikmesriigile lubada 
heitkoguste tootmist 2020. aastal üle selle 
koguse, mis tuleneb vähendamise 
kohustusest koormuse jagamise lepingu 
alusel aastatel 2008 kuni 2012.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisest aastast 
üle kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks mõnedel liikmesriikidel luba suuremateks heitkogusteks 
kui Kyoto eesmärk ette näeb.  See oleks täiesti ebaaus nende liikmesriikide suhtes, kes on 
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Kyoto eesmärgi juba täitnud, ning väga negatiivne signaal kolmandate riikide jaoks.  
Sellepärast soovib muudatusettepaneku autor muuta numbreid nende riikide jaoks, et 
vähendada koormuse jagamise alusel lubatud heitkoguseid. Selle ümberkorraldusega 
säästetud heitkoguseid tuleks kasutada heitkogustega kauplemise lineaarse teguri 
kohandamiseks, et saada realistlikum eesmärk heitkogustega kauplemise süsteemi sektoris.

Muudatusettepanek 53
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks 
rohkem kui 20 % võrreldes 2005. aasta
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20 %
võrreldes 2005. aasta tasemega. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisest aastast 
üle kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse.

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks üheltki 
liikmesriigilt nõuda kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist 2020. aastaks 
rohkem kui 30% võrreldes 1990. aasta
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 30%
võrreldes 1990. aasta tasemega. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
peaks olema õigus kanda järgmisest aastast 
üle kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse.

Or. pl

Selgitus

Protsentide arvu muutmine – 20 asemel 30 – on seotud võrdlusaasta muutmisega 2005lt 
1990le.
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Muudatusettepanek 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid võivad õigustada 
omamaiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamist piiramatult üle 
oma kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärade, tuginedes nn kahetsusteta 
meetmetele ja positiivsete kõrvalmõjudega 
poliitikale. Siin tuleks esikohale seada 
positiivsed kaasnevad mõjud
rahvatervisele (eriti seoses õhu 
kvaliteediga) ja turvalisuse 
suurenemisele, ökosüsteemi kaitsele ja 
bioloogilisele mitmekesisusele, vaesuse 
vähendamisele ja tööhõivele ning energia 
varustuskindlusele.

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma III töögrupi neljandast aruandest 
leevendusmeetmete kohta nähtub selgesti, et tegevuste positiivsed kõrvalmõjud õhusaaste 
vähenemise, suurema energiajulgeoleku või maapiirkondade suurema tööhõive näol teevad 
leevendusmeetmete kulutused tasa. Kõikide analüüsitud maailma piirkondade suhtes ollakse 
üldisel üksmeelel selles, et kasvuhoonegaaside vähendamise lähiaja kasu tervishoiu ja 
muudes aspektides võib olla märkimisväärne, seda nii tööstus- kui ka arenguriikides. 

Muudatusettepanek 55
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Direktiiviga 2003/87/EÜ
reguleerimata sektorite 
kasvuhoonegaaside heitkogused peaksid 
pärast 2020. aastat jätkuvalt igal aastal 
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lineaarselt kahanema.  Praegu ei ole siiski 
mõttekas seada kuni 2050. aastani väga 
ambitsioonikaid heitkoguste vähendamise 
eesmärke, kuna praeguste teaduslikult 
põhjendatud teadmiste ja tehnoloogia 
arengu juures ei ole võimalik teha 
realistlikke plaane järgmisest 
kahekümnest aastast kaugemale. 

Or. fr

Selgitus

Väga ambitsioonikate eesmärkide seadmine 2050. aastaks ei ole realistlik. Kui ei sõlmita 
rahvusvahelist lepingut, on Euroopa püüdlused määratud nurjumisele. Miks reklaamida 
praegu üksi seda, mis peaks olema ühine jõupingutus?

Muudatusettepanek 56
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et tagada liikmesriikide poolne selge 
ja kindel järgimine, loob komisjon 
süsteemi nende liikmesriikide otseseks 
trahvimiseks, kes oma kohustusi 
käesoleva direktiivi kohaselt ei täida.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 
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riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, enne kui sõlmitakse tulevane 
rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev 
kokkulepe. Liikmesriigid peaksid tagama, 
et nende poliitika kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendaks projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust ja 
aitaks kaasa tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele.

riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, juhul kui need on lõpule viidud 
ja kui neid rakendatakse 
taastuvenergiaallikate abil , enne kui 
sõlmitakse tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
poliitika kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendaks projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitaks kaasa tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en

Selgitus

 Kolmandates riikides lõpuleviidud või uusi, alles rakendatavaid projekte tuleks heitkoguste 
vähendamise ühikutes arvesse võtta ainult siis, kui kasutatakse taastuvenergiaallikaid.

Muudatusettepanek 58
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 
riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, enne kui sõlmitakse tulevane 
rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev 
kokkulepe. Liikmesriigid peaksid tagama, 

(9) Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
oma kohustusi paindlikult täita ning et 
soodustada säästvat arengut kolmandates 
riikides, eelkõige arengumaades, ning 
pakkuda investoritele kindlustunnet, peaks 
ühendus jätkuvalt tunnustama teatavat 
hulka kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise Gold Standardi tüüpi
projektidest kolmandates riikides saadud 
heitkoguste vähendamise ühikuid, enne kui 
sõlmitakse tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe. 
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et nende poliitika kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendaks projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust ja 
aitaks kaasa tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele.

Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
poliitika kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendaks projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitaks kaasa tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Selleks et võrdsustada erinevused eri 
liikmesriikide heitkoguste vähendamise 
kuludes ja võimaldada suuremat 
geograafilist paindlikkust, suurendades 
samal ajal ühenduse üldkohustuse 
üleüldist kulutõhusust, peaks iga 
liikmesriik saama kanda osa oma 
kasvuhoonegaaside lubatud ühikutest üle 
teisele liikmesriigile. Kõnealust ülekannet 
peaks reguleerima kahepoolne kokkulepe 
ning läbipaistvuse peaks tagama 
komisjoni sellekohane teatis ja ülekande 
registreerimine mõlema asjaomase 
liikmesriigi registrites.

Or. en

Selgitus

See ettepanek aitab ELi heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisel kulutõhusust 
suurendada. See vabatahtlik võimalus võib aidata ka neid riike, kel on ressursside nappuse 
tõttu raske heitkoguseid vähendada, kuna see võimaldab ülekandvas riigis edasise 
tegevuse/meetmete rahastamist ülekandest saadud vahendite alusel. Kasu saavad kõik 
soovida osalevad liikmesriigid. Kõige enam saab aga kasu keskkond, kuna ressursside tõhus 
kasutamine on hea keskkonnapoliitika aluseks.
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Muudatusettepanek 60
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Selleks et võrdsustada erinevused eri 
liikmesriikide heitkoguste vähendamise 
kuludes ja võimaldada suuremat 
geograafilist paindlikkust, suurendades 
samal ajal ühenduse üldkohustuse üleüldist 
kulutõhusust, peaks iga liikmesriik saama 
kanda osa oma kasvuhoonegaaside lubatud 
ühikutest üle teisele liikmesriigile. 
Kõnealust ülekannet peaks reguleerima 
kahepoolne kokkulepe ning läbipaistvuse 
peaks tagama komisjoni sellekohane teatis 
ja ülekande registreerimine mõlema 
asjaomase liikmesriigi registrites.

Or. en

Selgitus

See ettepanek annab võimaluse heitkogustega kauplemiseks liikmesriikide vahel. Kuna 
liikmesriikide heitkoguste vähendamise kulud on erinevad, suurendab see ELi eesmärgi 
saavutamise kulutõhusust, muutmata samas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise
kogumahtu ELis.

Muudatusettepanek 61
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid seega saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti 
ajavahemikul 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad kõikides 
liikmesriikides sel ajavahemikul 
heakskiidetud projektitüüpidest. 

(10) Liikmesriigid peaksid seega saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti 
ajavahemikul 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad Gold 
Standardi tüüpi projektidest. Liikmesriigid 
peaksid samuti saama kasutada 
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Liikmesriigid peaksid samuti saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti pärast 
ajavahemikku 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud ja 
elluviidud projektidest ning kõikides 
liikmesriikides sel ajavahemikul 
heakskiidetud projektitüüpidest 
(„projektikategooriad”).

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti pärast 
ajavahemikku 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud ja 
elluviidud Gold Standardi tüüpi 
projektidest.

Or. en

Selgitus

Puhta arengu mehhanismi / ühisrakenduse ühikute jaoks on vaja rangemaid kriteeriume, 
tagamaks, et liikmesriigid kasutavad oma heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks 
ainult kvaliteetsete projektide ühikuid.  Gold Standard kasutab puhta arengu mehhanismide 
projektide heakskiitmiseks täiendavuse ja säästva arengu väga ranget määratlust.

Muudatusettepanek 62
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vähim arenenud riikides on puhta 
arengu mehhanismi projekte väga vähe läbi 
viidud. Võttes arvesse, et ühendus toetab 
puhta arengu mehhanismi projektide 
tasakaalustatud jaotust, sealhulgas 
komisjoni ülemaailmse kliimamuutuste 
liidu kaudu, on asjakohane kindlustada 
selliste heitkoguste vähendamise ühikute 
heakskiitmine, mis on saadud vähim 
arenenud riikides pärast ajavahemikku 
2008–2012 alustatud projektidest ja mis 
tulenevad kõikides liikmesriikides 
ajavahemikul 2008–2012 heakskiidetud 
projektitüüpidest. Selliseid ühikuid tuleks 
heaks kiita 2020. aastani või ühendusega 
kokkuleppe sõlmimiseni olenevalt sellest, 
kumb on varem.

(11) Vähim arenenud riikides on puhta 
arengu mehhanismi projekte väga vähe läbi 
viidud. Võttes arvesse, et ühendus toetab 
puhta arengu mehhanismi projektide 
tasakaalustatud jaotust, sealhulgas 
komisjoni ülemaailmse kliimamuutuste 
liidu kaudu, on asjakohane kindlustada 
selliste heitkoguste vähendamise ühikute 
heakskiitmine, mis on saadud vähim 
arenenud riikides pärast ajavahemikku 
2008–2012 alustatud projektidest ja mis 
tulenevad Gold Standardi tüüpi 
projektidest. Selliseid ühikuid tuleks heaks 
kiita 2020. aastani või ühendusega 
kokkuleppe sõlmimiseni olenevalt sellest, 
kumb on varem.
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada paindlikkust ja 
soodustada säästvat arengut arengumaades, 
peaksid liikmesriigid ühenduse ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 
kokkulepete alusel saama kasutada 
projektidest saadavaid täiendavaid 
heitkoguste vähendamise ühikuid. Ilma 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppeta, milles määratakse 
kindlaks arenenud riikidele määratud 
kogus, ei saa ühisrakendusprojektid pärast 
2012. aastat jätkuda. Sellistest projektidest 
tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid tuleks siiski jätkuvalt 
tunnustada kolmandate riikidega sõlmitud 
kokkulepete alusel.

(12) Selleks et suurendada paindlikkust ja 
soodustada säästvat arengut arengumaades, 
peaksid liikmesriigid ühenduse ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 
kokkulepete alusel saama kasutada Gold 
Standardi tüüpi projektidest saadavaid 
täiendavaid heitkoguste vähendamise 
ühikuid. Ilma tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppeta, 
milles määratakse kindlaks arenenud 
riikidele määratud kogus, ei saa 
ühisrakendusprojektid pärast 2012. aastat 
jätkuda. Sellistest projektidest tulenevaid 
Gold Standardi tüüpi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid tuleks 
siiski jätkuvalt tunnustada kolmandate 
riikidega sõlmitud kokkulepete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Et võimaldada suuremat 
paindlikkust ja motivatsiooni 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, peaksid liikmesriigid 
kasutama täiendavaid ühikuid, mis 
tulenevad nende poolt Euroopa Liidus 
läbiviidavatest projektidest ja 
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investeeringutest.  

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel. 

Muudatusettepanek 65
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 % 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
kanda kõnealuse koguse kasutamata osa 

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 1% 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.
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üle teistele liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteem juba tagab kauplemise liikmesriikide vahel: et 
jõupingutusi käsitlev otsus oleks kooskõlas rahvusvahelise leppe saavutamise ja üksikute 
liikmesriikide vähendamiseesmärkidega, ei tohiks ülekandmist lubada.

Muudatusettepanek 66
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 % 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides või teistes 
liikmesriikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 % 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
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kõnealuse koguse kasutamata osa üle
teistele liikmesriikidele.

Liikmesriikidel peaks olema lubatud müüa
kõnealuse koguse kasutamata osa oksjonil
teistele liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel. 

Võimalus müüa kasutamata osa võib olla liikmesriikidele atraktiivne ja hea stiimul.

Muudatusettepanek 67
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 % 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
kogus on samaväärne kolmandikuga 

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi Gold Standardi 
tüüpi projektidest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid jätkuvalt kasutada, et 
kindlustada kõnealustele ühikutele turg 
pärast 2012. aastat. Selleks et aidata 
kindlustada kõnealust turgu ning tagada 
ühenduses kasvuhoonegaaside heitkoguste 
edasine vähendamine ja hõlbustada seega 
selliste ühenduse eesmärkide saavutamist, 
mis on seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides Gold Standardi tüüpi 
projektidest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 3 % 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
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vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele.

kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, peaksid liikmesriigid heitkoguste 
vähendamise ühikuid vastu võtma üksnes 
riikidelt, kes on kõnealuse kokkuleppe 
ratifitseerinud, ning järgides ühist 
lähenemisviisi.

(14) Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, peaksid liikmesriigid heitkoguste 
vähendamise Gold Standardi tüüpi
ühikuid vastu võtma üksnes riikidelt, kes 
on kõnealuse kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
täitmise edusamme tuleks igal aastal 
hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 
280/2004/EÜ (ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja 
Kyoto protokolli rakendamise süsteemi 
kohta) kohaselt esitatud aruannete alusel. 
Iga kahe aasta tagant tuleks hinnata 
kavandatud edusamme ning 2016. aastal 

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
täitmise edusamme tuleks igal aastal 
hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 
280/2004/EÜ (ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja 
Kyoto protokolli rakendamise süsteemi 
kohta) kohaselt esitatud aruannete alusel. 
Iga kahe aasta tagant tuleks hinnata 
kavandatud edusamme ning 2016. aastal 
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tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine.

tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine, esitades 
vajaduse korral ettepanekuid 2020. aasta 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Viimased teadusavastused näitavad, 
et ohtliku antropogeense sekkumise 
ärahoidmiseks kliimasüsteemi tuleb 
süsinikdioksiidi kontsentratsiooni 
vähendada alla 350 miljondikosa, mis 
tähendab, et ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärk 2020. aastaks peaks 
olema 40% ja 2030. aastaks 60%, 
võrrelduna 1990. aasta tasemega. 
Rahvusvahelistel läbirääkimistel 2012. 
aasta järgse kliimaleppe üle tuleb püüelda 
selle eesmärgi ja ühenduse vastavate 
kohustuste poole. 

Or. en

Muudatusettepanek 71
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
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kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, mida iga liikmesriik saab 
kasutada, tuleks suurendada kuni poole 
võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise võrdse kohtlemise
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides või teistes liikmesriikides saadud 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mida iga 
liikmesriik saab kasutada, tuleks 
suurendada kuni poole võrra selliste 
heitkoguste täiendavast vähendamisest, mis 
pärinevad allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 72
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise võrdse kohtlemise
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest ELis ja
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
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ühikuid, mida iga liikmesriik saab 
kasutada, tuleks suurendada kuni poole 
võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

vähendamise ühikuid, mida iga liikmesriik 
saab kasutada, tuleks suurendada kuni 
poole võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel. 

Et hoida ära kesist ja ebapiisavat eesmärkide täitmist tulevikus, soovitame 
solidaarsuspõhimõtte asemel kasutada võrdse kohtlemise põhimõtet.

Muudatusettepanek 73
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikuid, mida iga liikmesriik saab 
kasutada, tuleks suurendada kuni poole 
võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

(17) Kui ühendus on sõlminud 
kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe, tuleks liikmesriikide 
heitkoguste piiranguid kohandada, et täita 
kokkuleppes sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise Gold Standardi tüüpi
projektidest kolmandates riikides saadud 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mida iga 
liikmesriik saab kasutada, tuleks 
suurendada kuni poole võrra selliste 
heitkoguste täiendavast vähendamisest, mis 
pärinevad allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.
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Or. en

Muudatusettepanek 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad,
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikus 2013–2020 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
liikmesriikide panused, samuti eeskirjad 
nende kindlaksmääramiseks, ühenduse ja 
selle liikmesriikide kohustuse täitmisse 
inimtekkeliste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisel ja kõrvaldamisel
ajavahemikus 2013–2020 direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest ja 
gaasidest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad, 
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikus 2013–2020 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust.

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad, 
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel ajavahemikus 2013–2020 
ning kohustuse täitmise hindamise 
eeskirjad.

Or. en
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Selgitus

Kui riiklikud eesmärgid seatakse ainult heitkogustega kauplemise süsteemist väljapoole 
jäävatele sektoritele, on kogu heitkoguste vähendamise kulude jagamine liikmesriikidele 
ebaselge, kuna heitkoguste areng kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorites on peaaegu 
autonoomne. Üldise riikliku eesmärgi kehtestamisega see ebaselgus kõrvaldataks ning 
koormused jagatakse õiglaselt. Sõnastus „direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste puhul” jäetakse välja kogu otsuse tekstist.

Muudatusettepanek 76
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC), 
väävelheksafluoriidi (SF6) ja eelkõige
veeauru (H2O) heitkoguseid, mis 
pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt 
kindlaksmääratud erinevatest 
inimtekkelistest allikatest, mis on 
väljendatud süsinikdioksiidi ekvivalendina.

Or. pl

Selgitus

Veeaur on peamine kasvuhoonegaas ning on kasvuhooneefekti eest vastutav umbes 60% 
ulatuses. Selle sisaldus maakera atmosfääris varieerub periooditi ja planeedi piirkonniti 
(kõikudes 40 ja 95% vahel), vastavalt veeringele keskkonnas aurustumise, kondensatsiooni, 
sublimatsiooni ja resublimatsiooni protsessi ning inimtekkeliste allikate tõttu. 
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Muudatusettepanek 77
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina. Juhul, kui rahvusvaheline 
leping sõlmitakse, nagu on viidatud artikli 
3 lõikes 1, või juhul, kui 2012. aasta 31. 
detsembriks ei ole ühendus ja 
liikmesriigid rahvusvahelist lepingut 
ratifitseerinud, hõlmab termin 
"kasvuhoonegaaside heitkogused” ka 
gaaside kõrvaldamist neeldajate abil
vastavalt kõnealusele lepingule, või 
lepingu puudumisel vastavalt 
liikmesriikides kohaldatavale ühtsele 
korrale.

Or. en

Selgitus

Sekvestreerimine metsanduses liikmesriikide poolt on Kyoto protokolliga ette nähtud ning see 
peaks kuuluma ka Kopenhaageni 2009. aasta leppesse. Kliimategevust metsandussektoris 
tuleb edendada kui osa strateegiast, mille eesmärgiks on tagada, et kõik sektorid aitaksid 
saavutada üldeesmärki hoida ära temperatuuri tõus üle 2°C.
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Muudatusettepanek 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
mis pärinevad Kyoto protokolliga 
reguleeritud heitkoguste allikate järgi 
hindamise ja neeldajate abil kõrvaldamise 
meetodite kohaselt kindlaksmääratud 
allikatest, mis on väljendatud 
süsinikdioksiidi ekvivalendina.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et direktiivis 2003/87/EÜ ei ole ette nähtud meetmeid kirjeldamaks, kui palju 
teatud kasvuhoonegaasi liik või kogus, väljendatud süsinikdioksiidi ekvivalendina, võib 
üleilmset soojenemist põhjustada, on vaja viidata Kyoto protokolliga reguleeritud süsiniku 
neeldajatele.

Muudatusettepanek 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks tähendab mõiste 
„kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 

Lisaks tähendab mõiste „inimtekkeliste
kasvuhoonegaaside heitkogused” 
süsinikdioksiidi (CO2), metaani (CH4), 
dilämmastikoksiidi (N2O), 
fluorosüsivesinike (HFC), 
perfluorosüsivesinike (PFC) ja 
väävelheksafluoriidi (SF6) heitkoguseid, 
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mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest, mis 
on väljendatud süsinikdioksiidi 
ekvivalendina.

mis pärinevad direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaselt kindlaksmääratud allikatest ja 
neeldajatest, mis on väljendatud 
süsinikdioksiidi ekvivalendina.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„rahvusvaheline kokkulepe” – üldine ja 
kõikehõlmav kokkulepe Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni kontekstis, millega EL 
võtab kohustuse vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastaks 30 % võrra 1990. aastaga 
võrreldes, eeldusel et teised arenenud 
riigid võtavad endale võrreldavaid 
heitkoguste vähendamise kohustusi ning 
majanduslikult enamarenenud 
arengumaad panustavalt piisavalt 
vastavalt oma kohustustele ja 
võimalustele.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette kiire kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „ülesannete 
jagamise” osas, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.
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Muudatusettepanek 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Heite tasemed ajavahemikuks 2013–2020 Kasvuhoonegaaside heite tasemed 
ajavahemikuks 2013–2020

Or. en

Muudatusettepanek 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Ühendus piirab 2020. aastaks 
omamaiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt 40% võrreldes 
1990. aasta tasemega.
Direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärit kasvuhoonegaaside 
heitkogused peaksid võtma enda alla 
kolmandiku eesmärgi saavutamiseks 
vajalikest heitkoguste piiramise 
jõupingutustest, võttes aluseks 2005. aasta 
heitkogused.
* Vastavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides liikmesriigi 
kohta direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest arvutab komisjon.

Or. en

Selgitus

Kuni viimase ajani olid teadlased üksmeelel, et ohutu piir kliimamuutuse halvimate mõjude 
ärahoidmiseks on 450 miljondikku, kuid uuemad andmed näitavad, et kriitiline piir algab juba 
350 miljondiku juures. See tähendab, et kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb aastaks 2030 
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vähendada vähemalt 60% ja aastaks 2050 100%. Et saavutada niisugust vähendamist 
ettearvestatavalt ja kulutõhusalt, on 2020. aastaks vaja ambitsioonikamat eesmärki. 

Muudatusettepanek 83
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Euroopa Ühendus piirab 2020. aastaks 
oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähemalt 30% võrreldes 1990. aasta 
tasemega. 
Direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärit kasvuhoonegaaside 
heitkogused peaksid võtma enda alla 
kolmandiku eesmärgi saavutamiseks 
vajalikest heitkoguste piiramise 
jõupingutustest, võttes aluseks 2005. aasta 
heitkogused.
* Vastavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides liikmesriigi 
kohta direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest arvutab komisjon.

Or. en

Selgitus

Et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid alla 2 kraadi püsimiseks vajalikul määral, 
peavad heitkogused vähenema aastaks 2050 vähemalt 80-90%. Et sellele eesmärgile kindlaks 
jääda ja saavutada see Euroopa majanduse jaoks kergelt, peab 2020. aasta eesmärk olema 
kõrgem.
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Muudatusettepanek 84
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel 
vähendatakse heitkoguseid suuremal 
määral kui käesoleva artikli kohaselt,
piirab iga liikmesriik 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Iga liikmesriik piirab 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
võrreldes riigi 2005. aasta heitkogustega. 
Ühelegi liikmesriigile ei tohiks lubada 
heitkoguste tootmist 2020. aastal üle selle 
koguse, mis tuleneb vähendamise 
kohustusest koormuse jagamise lepingu 
alusel aastatel 2008 kuni 2012. Komisjon 
korrigeerib protsendid vastavalt 
asjaomastele liikmesriikidele väiksemaks.

Or. xm

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks mõnedel liikmesriikidel luba suuremateks heitkogusteks 
kui Kyoto eesmärk ette näeb.  See oleks täiesti ebaaus nende liikmesriikide suhtes, kes on 
Kyoto eesmärgi juba täitnud, ning väga negatiivne signaal kolmandate riikide jaoks.  
Sellepärast soovib muudatusettepaneku autor muuta numbreid nende riikide jaoks, et 
vähendada koormuse jagamise alusel lubatud heitkoguseid. Selle ümberkorraldusega 
säästetud heitkoguseid tuleks kasutada heitkogustega kauplemise lineaarse teguri 
kohandamiseks, et saada realistlikum eesmärk heitkogustega kauplemise süsteemi sektoris.

Muudatusettepanek 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
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liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

liikmesriik 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid koguse
võrra, mis on sätestatud kõnealuse 
liikmesriigi jaoks käesoleva otsuse lisas.

Or. en

Selgitus

Alguspunkt peaks põhinema Kyoto protokolli andmetel, et võtta arvesse ka varaseid 
heitkoguste vähendamisi. Kuna paindliku süsteemi ühikute kasutamine Kyoto eesmärkide 
saavutamisel Kyoto-järgsel perioodil tõenäoliselt muutub, on vaja alles jätta võimalus valida 
aastate 2008-2010 keskmine.

Muudatusettepanek 86
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel 
vähendatakse heitkoguseid suuremal 
määral kui käesoleva artikli kohaselt, 
piirab iga liikmesriik 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Iga liikmesriik piirab 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest omamaiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt protsendimäära 
võrra, mis on sätestatud kõnealuse 
liikmesriigi jaoks käesoleva otsuse uues
lisas võrreldes riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

Or. en

Selgitus

Uued vastavad kasvuhoonegaaside heitkoguste piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides iga liikmesriigi jaoks esitab komisjon.
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Muudatusettepanek 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel 
vähendatakse heitkoguseid suuremal 
määral kui käesoleva artikli kohaselt,
piirab iga liikmesriik 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1.  Iga liikmesriik piirab 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
omamaistest allikatest kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt protsendimäära 
võrra, mis on sätestatud kõnealuse 
liikmesriigi jaoks käesoleva otsuse lisas 
seoses riigi 2005. aasta heitkogustega. 

Or. en

Selgitus

Et anda oma panus kahe-kraadi-eesmärgi saavutamisse, peaks EL vähendama omamaiseid 
heitkoguseid kogu ELis aastaks 2020 vähemalt 40% võrra.

Muudatusettepanek 88
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel 
vähendatakse heitkoguseid suuremal 
määral kui käesoleva artikli kohaselt, 
piirab iga liikmesriik 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

1. Iga liikmesriik piirab 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
omamaistest allikatest kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähemalt protsendimäära 
võrra, mis on sätestatud kõnealuse 
liikmesriigi jaoks käesoleva otsuse lisas 
seoses riigi 2005. aasta heitkogustega.
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protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

Or. en

Selgitus

ELil ei ole mingit põhjust eeldada, et rahvusvaheliste kõneluste tulemused on negatiivsed, 
võttes kohustuseks ainult 20% vähendamise. Seega tuleks algusest peale kohustuseks võtta 
omamaiste heitkoguste vähendamine 30% võrra, mis on teaduslikult tuletatud eesmärk, 
vastavalt ELi sihile hoida ülemaailme temperatuuri soojenemine alla 2 kraadi Celsiuse järgi. 

Muudatusettepanek 89
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid, kohandab iga liikmesriik 
2020. aastaks direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kõnealuse liikmesriigi jaoks 
käesoleva otsuse lisas kehtestatud viisil 
võrreldes riigi 1990. aasta heitkogustega.

Or. pl

Selgitus

1990. aasta on esimene aasta, mida Kyoto protokolliga liitunud riikides tuleb süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisel arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest, 
neeldajatest ja gaasidest inimtekkeliste
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja 
kõrvaldamist protsendimäära võrra, mis on 
sätestatud kõnealuse liikmesriigi jaoks 
käesoleva otsuse lisas võrreldes riigi 2005. 
aasta heitkogustega.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta
heitkogustega.

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005.– 2006. aasta
heitkogustega.

Or. fi
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Muudatusettepanek 92
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

1. Kuni ühenduse tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni, mille tulemusel vähendatakse 
heitkoguseid suuremal määral kui 
käesoleva artikli kohaselt, piirab iga 
liikmesriik 2020. aastaks direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmamata allikatest 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks*.

____________
* Vastavad kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides liikmesriigi 
kohta arvutab komisjon uuesti.

Or. en

Selgitus

Et saavutada Kopenhaagenis rahuldav rahvusvaheline kokkulepe, peaksime kohustama kõiki 
riike heitkoguseid 2020. aastaks kas vähendama või vähemalt hoidma samal tasemel ka 
saastekvootidega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas sektoris. On vastuvõetamatu, et 
mõnedel liikmesriikidel lubatakse heitkoguseid suurendada. Et seda ära hoida, peame paluma 
komisjonil lisa andmed uuesti arvutada, nii et kellelgi ei lubataks heitkoguseid suurendada. 

Et seadusandlus oleks õiglane, tuleb võtta arvesse varasemaid saavutusi aastatest 1990 kuni 
2005.

Võimalik, et uute arvutuste tulemusena tuleb ka alust muuta.
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Muudatusettepanek 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevast artiklist tulenevate 
kohustuste täitmiseks ei tohi kasutada 
projektidest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, juhul kui ei ole 
tagatud omamaiste heitkoguste 
vähendamine ühenduses vähemalt 40% 
võrra.

Or. en

Selgitus

Et anda oma panus kahe-kraadi-eesmärgi saavutamisse, peaks EL vähendama omamaiseid 
heitkoguseid kogu ELis aastaks 2020 vähemalt 40% võrra. 

Muudatusettepanek 94
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisa -1 kehtib juhul, kui tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutuse leppega 
tagatakse võrreldavad kohustused teistele 
arenenud riikidele ja õiglased kohustused 
majanduslikult rohkem edasijõudnud 
arenguriikidele vastavalt nende 
kohustustele ja võimalustele, ning kui 
ühendus lepib kokku vähendamise 
eesmärgis 30% võrreldes 1990. aasta 
tasemega.

Or. en
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Selgitus

Et valmistada ette kiire kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „ülesannete 
jagamise” osas, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 95
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja 
artiklist 4 ei tulene teisiti, tagab iga 
liikmesriik, et direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest pärinevate 
kasvuhoonegaaside heidete koguhulk 
riigis 2013. aastal ei ületa asjaomase riigi 
keskmisi aastasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kõnealustest allikatest 
aastatel 2008, 2009 ja 2010, nagu on 
aruandluses esitatud ning tõendatud 
vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ ja 
otsusele 280/2004/EÜ. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides 2013. aastal nõutav heitkoguste tase allikatest, mida direktiiv 2003/87/EÜ ei 
hõlma, ning mis vastavalt artikli 3 lõike 2 esimesele lõigule ei tohi ületada keskmist 
heitkoguste taset aastatel 2008, 2009 ja 2010, võib takistada liikmesriikidel heitkoguste 
suurendamisest kasu saada. See läheks vastuollu nii otsuse põhjenduse tekstiga kui ka aususe 
ja solidaarsusega jõupingutuste jagamisel liikmesriikide vahel, nagu on korduvalt väidetud 
varasemates Euroopa Ülemkogu järeldustes.

Artikli 3 lõige 2 jäetakse seega välja.
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Muudatusettepanek 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 
4 ei tulene teisiti, tagab iga liikmesriik, et 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heidete koguhulk riigis 2013. aastal ei ületa 
asjaomase riigi keskmisi aastasi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kõnealustest allikatest aastatel 2008, 2009 
ja 2010, nagu on aruandluses esitatud ning 
tõendatud vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ja otsusele 280/2004/EÜ. 

2. Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 
4 ei tulene teisiti, peaks iga liikmesriik 
tagama, et direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ja neeldajatest
pärinevate inimtekkeliste 
kasvuhoonegaaside heidete koguhulk riigis 
2013. aastal ei ületa asjaomase riigi 
keskmisi aastasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kõnealustest allikatest ja 
neeldajatest aastatel 2008, 2009 ja 2010, 
nagu on aruandluses esitatud ning 
tõendatud vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ja otsusele 280/2004/EÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 97
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 
4 ei tulene teisiti, tagab iga liikmesriik, et 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heidete koguhulk riigis 2013. aastal ei ületa 
asjaomase riigi keskmisi aastasi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
kõnealustest allikatest aastatel 2008, 2009 
ja 2010, nagu on aruandluses esitatud ning 
tõendatud vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ja otsusele 280/2004/EÜ. 

2. Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 
4 ei tulene teisiti, peaks iga liikmesriik 
tagama, et direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ja neeldajatest
pärinevate inimtekkeliste 
kasvuhoonegaaside heidete koguhulk riigis 
2013. aastal ei ületa asjaomase riigi 
keskmisi aastasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid kõnealustest allikatest ja 
neeldajatest aastatel 2008, 2009 ja 2010, 
nagu on aruandluses esitatud ning 
tõendatud vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ja otsusele 280/2004/EÜ.
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Or. en

Selgitus

Et valmistada ette kiire kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „ülesannete 
jagamise” osas, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal kõnealuseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tagamaks, et heitkogused ei 
ületa asjaomase liikmesriigi jaoks lisas 
sätestatud 2020. aasta maksimumtasemeid.
Mis puudutab kõnealuse piiramise 
alguspunkti määratlemist, siis võib iga 
liikmesriik valida kas Kyoto protokollis 
selle liikmesriigi jaoks ette nähtud 
eesmärgi või selle liikmesriigi keskmise 
aastase kasvuhoonegaaside heitkoguse 
aastatel 2008, 2009 ja 2010, nagu on 
aruandluses esitatud ning tõendatud 
vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ ja 
otsusele 280/2004/EÜ

Or. en

Selgitus

Alguspunkt peaks põhinema Kyoto protokolli andmetel, et võtta arvesse ka varaseid 
heitkoguste vähendamisi. Kuna paindliku mehhanismi ühikute kasutamine Kyoto eesmärkide 
saavutamisel Kyoto-järgsel perioodil tõenäoliselt muutub, on vaja alles jätta võimalus valida 
aastate 2008-2010 keskmine.
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Muudatusettepanek 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik 2016. 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heidete 
netokoguseid tagamaks, et heitkogused ei 
ületa asjaomase liikmesriigi jaoks lisas 
sätestatud 2020. aasta maksimumtasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks komisjoni poolt 
esitatavas lisas sätestatud 2020. aasta 
maksimumtasemeid.

Or. en

Selgitus

Uued vastavad kasvuhoonegaaside heitkoguste piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides iga liikmesriigi jaoks esitab komisjon.
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Muudatusettepanek 101
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal kõnealuseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tagamaks, et heitkogused ei 
ületa asjaomase liikmesriigi jaoks lisas 
sätestatud 2020. aasta maksimumtasemeid.

Or. pl

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heitkoguste lineaarne vähendamine on võimatu majandusliku tõhususe 
põhjustel, mida kujutatakse graafikus ümberpööratud kahaneva kõverjoonena.

Muudatusettepanek 102
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid*.
___________

* Vastavad kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirangud ja süsinikdioksiidi ekvivalentkogused 
tonnides liikmesriigi kohta arvutab komisjon uuesti.

Or. en
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Selgitus

Et saavutada Kopenhaagenis rahuldav rahvusvaheline kokkulepe, peaksime kohustama kõiki 
riike heitkoguseid 2020. aastaks kas vähendama või vähemalt hoidma samal tasemel ka 
saastekvootidega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas sektoris. Seepärast on 
vastuvõetamatu, et mõnedel liikmesriikidel lubatakse heitkoguseid suurendada. Et seda ära 
hoida, peame paluma komisjonil praeguse lisa andmed uuesti arvutada ja töötada välja uus 
lisa, nii et kellelgi ei lubataks heitkoguste kauplemise süsteemiga hõlmamata sektoris 
heitkoguseid suurendada.

Muudatusettepanek 103
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
omamaised heitkogused jäävad alla lõikes 
2 osutatud piirmäära, võib asjaomane riik 
kanda omamaiste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja selle piirmäära vahe üle 
järgmisesse aastasse. Kui liikmesriigi 
kasvuhoonegaaside heitkogused ületavad 
lõikes 2 nimetatud piiri, teeb liikmesriik 
selle puudujäägi tasa järgmisel aastal.

Or. en

Selgitus

Selle lõike teise lausega tagatakse, et liikmesriigid mitte ainult ei maksa trahve, kui nad 
eesmärke ei täida, vaid nad peavad järgmisel aastal oma heitkoguseid selle võrra rohkem 
vähendama. See lõige on tihedalt seotud uue artikliga 5 a, millega kehtestatakse rahalised 
karistused juhuks, kui heitkoguste vähendamise eesmärki ei saavutata.
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Muudatusettepanek 104
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 1%-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi ainult 
omamaised heitkogused jäävad alla lõikes 
2 osutatud piirmäära, võidakse omamaiste 
kasvuhoonegaaside heitkoguste taseme ja 
piirmäära vahe kanda üle järgmisesse 
aastasse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriik võib järgmisesse aastasse üle kanda heitkoguseid ainult omamaiste heitkoguste ja 
lõikes 2 ette nähtud piirmäära vahelise erinevuse ulatuses.

Muudatusettepanek 105
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
omamaiste ettevõtjate / allikate
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võivad nad kanda omamaiste 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ja selle 
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piirmäära vahe üle järgmisesse aastasse.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 1%-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

Or. en

Selgitus

Mitmetele liikmesriikidele võiks 2% tähendada suuremat osa nende vähendamise kohustusest, 
seega võiks see ohustada tegelikku lineaarset vähendamist. Maksimumkoguse piiramine selle 
asemel 1%-ga tagaks kindlamalt, et liikmesriigi heitkoguste trajektoor liigub allapoole.
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Muudatusettepanek 107
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse igal 
liikmesriigil kanda järgmisest aastast üle 
kogus, mis vastab 2 %-le kõnealuse 
liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle järgmisesse aastasse.

“3. Ajavahemikul 2013–2019 lubatakse 
igal liikmesriigil kanda järgmisest aastast 
üle kogus, mis vastab kuni 5%-le
kõnealuse liikmesriigi lõike 2 kohasest 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirmäärast. Juhul kui liikmesriigi 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 osutatud 
piirmäära, võib asjaomane riik kanda 
piirmäära ületavad heitkoguste 
vähendamised üle mis tahes järgmisesse 
aastasse.

Or. en

Selgitus

2% taset tuleb suurendada, et vähendada kogu paketi kulusid. Liikmesriikidel on vaja ka 
suuremat paindlikkust, nagu kasutamata kasvuhoonegaaside heitkoguste limiidi hoidmine 
mitte ainult järgmiseks aastaks, vaid kogu 8-aastaseks perioodiks.

Muudatusettepanek 108
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik võib kanda osa oma 
kasvuhoonegaaside lubatud ühikutest 
vastavalt artikli 3 lõigetele 1 ja 2 üle 
teisele liikmesriigile. Liikmesriik, kellele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikuid üle 
kantakse, võib neid kasutada oma 
kohustuste täitmiseks, mis tulenevad 
artiklist 3.

Or. en
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Selgitus

See ettepanek annab võimaluse heitkogustega kauplemiseks liikmesriikide vahel. Kuna 
liikmesriikide heitkoguste vähendamise kulud on erinevad, suurendab see ELi eesmärgi 
saavutamise kulutõhusust, muutmata samas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
kogumahtu ELis.

Muudatusettepanek 109
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik võib kanda osa oma 
kasvuhoonegaaside lubatud ühikutest 
vastavalt artikli 3 lõigetele 1 ja 2 üle 
teisele liikmesriigile. Liikmesriik, kellele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikuid 
üle kantakse, võib neid kasutada oma 
kohustuste täitmiseks, mis tulenevad 
artiklist 3.

Or. en

Selgitus

See ettepanek aitab ELi heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamisel kulutõhusust 
suurendada. See vabatahtlik võimalus võib aidata ka neid riike, kel on ressursside nappuse 
tõttu raske heitkoguseid vähendada, kuna see võimaldab ülekandvas riigis edasise 
tegevuse/meetmete rahastamist ülekandest saadud vahendite alusel. Kasu saavad kõik 
soovida osalevad liikmesriigid. Kõige enam saab aga kasu keskkond, kuna ressursside tõhus 
kasutamine on hea keskkonnapoliitika aluseks.

Muudatusettepanek 110
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Iga liikmesriik võib kanda osa oma 
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kasvuhoonegaaside lubatud ühikutest 
vastavalt artikli 3 lõigetele 1 ja 2 üle 
teisele liikmesriigile. Liikmesriik, kellele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikuid 
üle kantakse, võib neid kasutada oma 
kohustuste täitmiseks, mis tulenevad 
artiklist 3.

Or. en

Selgitus

Kavandatav süsteem peab olema paindlik. Vähendamise kulud, geograafilised tingimused, 
juurdepääs rahale ja mitmed teised tegurid on liikmesriigiti erinevad. Lõpuks on oluline ELi 
saavutus.

Et edendada üldist kulutõhusust, peaks liikmesriikidel olema võimalik kanda osa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutest üle teisele liikmesriigile. Kõnealust ülekannet peaks 
reguleerima kahepoolne kokkulepe, komisjoni sellekohane teatis ja ülekande registreerimine 
mõlema asjaomase liikmesriigi registrites.

Muudatusettepanek 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui ELi rahvusvahelise 
meretranspordi kasvuhoonegaaside 
heitkogused ei ole viidud aastaks 2009 
ühegi rahvusvahelise meretranspordi 
heitkoguseid käsitleva ühenduse õigusakti 
kohaldamisalasse , võtab komisjon vastu 
meetmed, et kindlaks määrata nende 
heitkoguste riiklikud vähendamise 
kohustused 2012. aastaks. 

Or. en

Selgitus

Jõupingutuste jagamist käsitlevad õigusaktid peaksid tegelema ka rahvusvahelise 
meretranspordi üha suurenevate heitkogustega.



AM\730633ET.doc 57/64 PE409.395v01-00

ET

Muudatusettepanek 112
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui rahvusvahelise meretranspordi 
kasvuhoonegaaside heitkogused ei ole 
viidud direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldamisalasse või muu rahvusvahelise 
meretranspordi heidete vähendamist 
käsitleva ühenduse õigusakti 
kohaldamisalasse või lisatud ühenduse 
vähendamise kohustustesse 2014. aastaks, 
esitab komisjon 2015. aastaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
meetmetega, et määrata kindlaks nende 
heitkoguste siseriiklikud vähendamise 
kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused ületavad lõikes 2 kehtestatud 
piiri, peab liikmesriik tegema selle 
puudujäägi tasa järgmisel aastal, 
korrutades eelmise aasta ülemäärased 
kasvuhoonegaaside heitkogused 
kliimamuutuse vastaseks võitluseks 
kohustusliku lisateguriga 1,3. Juhul kui 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused jäävad alla lõikes 2 
kehtestatud piirmäära, võib asjaomane 
riik kanda piirmäära ületavad heitkoguste 
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vähendamised üle järgmisesse aastasse.

Or. en

Selgitus

Kuna kliimamuutuse vastu võitlemisel loeb heitkoguste vähendamise kogumaht, ei piisa 
ainuüksi karistustest. Komisjon peaks kohaldama sedasama arvestustegurit 1,3, mida 
kasutatakse ka Kyoto protokolli kohustuste täitmise tagamise mehhanismis.

Muudatusettepanek 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis pärinevad direktiiviga 
2003/87/EÜ reguleerimata sektoritest, 
vähenevad pärast 2020. aastat jätkuvalt 
igal aastal, mille tulemusena vähenevad 
need kogused 2050. aastaks 1990. aastaga 
võrreldes üldmahus vähemalt 80% ja 
lõppeesmärgiks on fossiilkütuste 
kasutamisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste täielik 
kaotamine kogu Euroopa Liidus. 
Komisjon uurib 2011. aastaks, kas on 
asjakohane diferentseerida ühenduse 
vähendamise eesmärki järgmiseks 
ajavahemikuks, ja kui ei ole, tagavad 
liikmesriigid oma käesoleva otsusega 
reguleeritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste iga-aastase vähendamise 
ühtse vähendamisteguri võrra.

Or. en

Selgitus

Kui EL kavatseb oma 2-kraadi-eesmärki järgida, peaks ta juba koostama heitkoguste 
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pikemaajalist trajektoori. Keskkonnanõukogu on juba märkinud, et ELi heitkoguseid tuleks 
2050. aastaks vähendada 80% võrra.

Muudatusettepanek 115
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis pärinevad direktiiviga 
2003/87/EÜ reguleerimata sektoritest, 
vähenevad pärast 2020. aastat jätkuvalt 
igal aastal, mille tulemusena vähenevad 
need kogused 2035. aastaks 1990. aastaga 
võrreldes üldmahus vähemalt 60% ja 
lõppeesmärgiks on fossiilkütuste 
kasutamisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste täielik 
kaotamine kogu Euroopa Liidus aastaks 
2050. Komisjon uurib 2011. aastaks, kas 
on asjakohane diferentseerida ühenduse 
vähendamise eesmärki järgmiseks 
ajavahemikuks, ja kui ei ole, tagavad 
liikmesriigid oma käesoleva otsusega 
reguleeritud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste iga-aastase vähendamise 
ühtse vähendamisteguri võrra.

Or. en

Selgitus

Pikaajalised eesmärgid on investeeringutele suuna seadmiseks olulised. Kui EL kavatseb oma 
2-kraadi-eesmärki järgida, peaks ta juba koostama heitkoguste pikemaajalist trajektoori.
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Muudatusettepanek 116
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis pärinevad direktiiviga 
2003/87/EÜ reguleerimata sektoritest, 
vähenevad pärast 2020. aastat jätkuvalt 
igal aastal, mille tulemusena vähenevad 
need kogused 2050. aastaks 1990. aastaga 
võrreldes üldmahus vähemalt 80% ja 
lõppeesmärgiks on fossiilkütuste 
kasutamisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste täielik 
kaotamine kogu Euroopa Liidus. 
Komisjon peaks 2011. aastaks uurima, 
kas on asjakohane diferentseerida 
ühenduse vähendamise eesmärki 
järgmiseks ajavahemikuks, ja kui ei ole, 
peaksid liikmesriigid tagama oma 
käesoleva otsusega reguleeritud 
heitkoguste iga-aastase vähendamise 
ühtse vähendamisteguri võrra.

Or. en

Selgitus

Kui EL kavatseb oma 2-kraadi-eesmärki järgida, peaks ta juba koostama heitkoguste 
pikemaajalist trajektoori. Keskkonnanõukogu on juba märkinud, et ELi heitkoguseid tuleks 
2050. aastaks vähendada 80% võrra.
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Muudatusettepanek 117
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühenduse meetmed energiatõhususe 

eesmärgi saavutamiseks
Komisjon esitab aruande selle kohta, 
millist edu on liikmesriikides 
energiatõhususe parandamisel 
saavutatud, ja esitab 2009. aastaks 
õigusakti ettepaneku, et tagada ühenduse 
energiatõhususe eesmärk vähendada ELi 
energiatarbimist 20% võrreldes 2020. 
aastaks kavandatuga, nagu otsustas 
Euroopa ülemkogu 2007. aasta märtsis.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et liikmesriigid suudavad käesoleva otsusega seatud eesmärke saavutada, tuleb 
Euroopa Ülemkogu otsus parandada ELi energiatõhusust 2020. aastaks 20% viia ellu ELi 
õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 118
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
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Energiatõhusus
Tagamaks, et potentsiaal energiatarbimise 
vähendamiseks ELis 20% võrra aastaks 
2020 saavutatakse, tuleks dokumendi 
Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545) soovituslik eesmärk 
muuta ELi liikmesriikidele 
kohustuslikuks. Komisjon esitab selleks 
õigusloomega seotud algatusi hiljemalt 
2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Energia kokkuhoid on kõige kulusäästlikum viis kliimamuutuse vastu võitlemiseks. 
Energiatõhususe tegevuskavas märgitakse, et ELi suutmatus kasutada energiat tõhusalt läheb 
2020. aastaks maksma üle 100 miljardi euro aastas otsese kuluna. Tegevuskavas märgitakse 
veel, et lisaks majanduse hinnamõjude ja struktuurimuutustega, tehnoloogia loomuliku 
väljavahetumisega ning juba olemasolevate meetmetega saavutatavale kokkuhoiule on 2020. 
aastaks tehniliselt ja majanduslikult võimalik säästa kogu primaarenergiast veel vähemalt 
20%. 

Muudatusettepanek 119
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
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Tagamaks, et energiatõhususe 
potentsiaali kasutatakse täiel määral, ning 
saavutamaks eesmärki vähendada 
energiatarbimist ELis 2020. aastaks 20% 
võrra, alustab komisjon sellest, et esitab 
õigusloomega seotud algatusi, sealhulgas 
siduvaid eesmärke, mis tuginevad 
Energiatõhususe tegevuskavale: 
potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545). 

Or. en

Selgitus

Energiatõhususe suurendamine on kõige kulutõhusam viis kliimamuutuse vastu võitlemiseks; 
energia raiskamise vähendamise majanduslik potentsiaal Euroopas on märkimisväärne. Seda 
arvestades on veider, et komisjon ei esitanud oma 2008. aasta jaanuari paketis siduvaid 
eesmärke energiatõhususe osas, vastavalt 2007. aasta märtsi ülemkogu otsustele. 

Muudatusettepanek 120
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Tagamaks, et potentsiaal energiatarbimise 
vähendamiseks ELis 20% võrra aastaks 
2020 saavutatakse, tuleks dokumendi 
Energiatõhususe tegevuskava: 
potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545) soovituslik eesmärk 
muuta liikmesriikidele kohustuslikuks.
Euroopa Komisjon võtab selleks meetmeid 
hiljemalt 2009. aastal, misjärel iga 
liikmesriik koostab energiatõhususe 
strateegia.

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Iga liikmesriik koostab riikliku 
tegevuskava selle kohta, kuidas ta 
kavatseb saavutada oma vähendamise 
eesmärki heitkogustega kauplemise 
süsteemist välja jäävates sektorites.

Or. fi
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