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Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kinnitas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis ühenduse 
eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks 30 % võrreldes 
1990. aastaga, mis on ELi panus 2012. 
aasta järgset perioodi käsitlevasse 
üldisesse ülemaailmsesse kokkuleppesse, 
eeldusel et teised arenenud riigid võtavad 
endale võrreldavaid heitkoguste 
vähendamise kohustusi ning 
majanduslikult rohkem arenenud 
arengumaad panustavad piisavalt vastavalt 
oma kohustustele ja võimalustele.

(3) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kinnitas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis ühenduse 
eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks 30% võrreldes 
1990. aastaga, eesmärgiga jõuda 2012. 
aasta järgset perioodi käsitleva üldise 
ülemaailmse kokkuleppeni, eeldusel et 
teised arenenud riigid võtavad endale 
võrreldavaid heitkoguste vähendamise 
kohustusi ning majanduslikult rohkem 
arenenud arengumaad panustavad piisavalt 
vastavalt oma kohustustele ja võimalustele.

Or. ro

Selgitus

ELi väljakuulutatud eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrreldes 
1990. aasta tasemega. Alles pärast Kyoto-järgse rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist saab 
liit astuda samme, et saavutada täiendav vähendamine kuni 30% mainitud 1990. aasta 
tasemest.

Muudatusettepanek 22
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Nagu on rõhutanud rahvusvaheline 
kliimamuutuste rühm (IPCC), on 
võitluses kliimamuutusega otsustav osa 
etendada tuumaenergial. Koos 
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taastuvenergiaga võiks aastaks 2020 kuni 
60% meie energiast pärineda 
süsinikdioksiidivabast tootmisest. 
Tuumaenergia võiks kulutõhusal moel 
anda suurema osa 
baaskoormuselektrienergiast ning 
taastuvenergiaallikaid kasutataks 
keskmise ja tippkoormuse ajal.

Or. de

Selgitus

Prantsusmaal, kus suur osa elektrist toodetakse tuumaenergiast, on süsinikdioksiidi 
heitkogused inimese kohta juba praegu oluliselt madalamad kui naaberriikides. Kui võitlust 
kliimamuutusega tahetakse võtta tõsiselt, ilma konkurentsivõimet ohtu seadmata, on 
taastuvenergiaallikate märkimisväärselt kõrgemat maksumust arvesse võttes tuumaenergia 
arendamine vältimatu. See tagab ka varustuskindluse.

Muudatusettepanek 23
András Gyürk

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 vastavalt Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokollis igale 
liikmesriigile määratud võrdlusaastale.

Or. hu

Selgitus

Euroopa Liit ja liikmesriigid on ratifitseerinud Kyoto protokolli ja võtnud kohustuse see 
rakendada. Tegemist on esimese siduva mitmepoolse protokolliga, mis on loodud kõige 
laiema rahvusvahelise koostöö raames eesmärgiga vähendada ülemaailmse kliimamuutuse 
mõjusid. On asjakohane määratleda kliimakaitse kohustusi seoses põhiväärtustega ja 
sätestada need läbipaistvas ja ühtses, üksteisele järgnevate võrdlusperioodide süsteemis ning 
arvestades ülemaailmseid ja ELi kohustusi.
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Muudatusettepanek 24
Adina-Ioana Vălean

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, kooskõlas 2008. aasta
kevadise Euroopa Ülemkogu järeldustega 
ja võttes arvesse vajadust tagada võrdsus 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Selgitus

1990. aasta võtmine võrdlusaastaks on oluline, et tagada suurem võrdsus liikmesriikide vahel 
ning et tunnustada mõnede 1990. ja 2005. aasta vahel märkimisväärselt heitkoguseid 
vähendanud liikmesriikide varasemaid jõupingutusi. Samuti oleks see vastavuses Euroopa 
Ülemkogu soovitustega, milles nõuti uut jõupingutuste jagamise režiimi, mis tunnustaks ja 
võtaks arvesse liikmesriikide varasemaid saavutusi. 1990. aastat kasutatakse võrdlusaastana 
Kyoto protokolli raames, kuid samuti ELi poolt oma heitkoguste vähendamise eesmärke 
seades.

Muudatusettepanek 25
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, kooskõlas Kyoto protokolliga.
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Or. pl

Selgitus

Mõned riigid täidavad hoolikalt oma Kyoto protokolli järgseid kohustusi ja on 
süsinikdioksiidi heitkoguseid märkimisväärselt vähendanud; teised on küll protokollile alla 
kirjutanud, kuid ei ole mingit edu saavutanud. Ei saa olla vastuvõetav, et esimest rühma 
karistatakse ja teist premeeritakse.

Muudatusettepanek 26
András Gyürk

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 võtma 
arvesse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamist Kyoto protokollis sätestatud 
liikmesriikide võrdlusaastate ja esimese 
aruandeperioodi lõpu vahelisel ajal ning
põhinema liikmesriikidevahelise 
solidaarsuse põhimõttel ja vajadusel kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele, võttes arvesse ühiste kuid 
diferentseeritud kohustuste põhimõtet nii 
arenenud kui arenguriikide ja Euroopa 
Liidu liikmesriikide suhetes. Vastavalt 
sellele peab iga liikmesriik ühetaolisel 
määral vähendama kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid võrreldes asjakohase 
võrdlusaastaga Kyoto protokollis.

Or. hu

Selgitus

EL ja liikmesriigid on võtnud konkreetse kohustuse ja on kohustatud rea siseriiklike 
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õigusaktide abil rakendama Kyoto protokollis neile kohaldatavaid sätteid.
Kasvuhoonegaaside üldheitkoguste ühine vähendamine ei näe ette erandite tegemist sellest 
kohustusest. Nende kohustuste alusel esitab iga osaleja kontrollitavad tulemused oma 
kohustuste rakendamise kohta kuni 2005. aastani.

Muudatusettepanek 27
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 
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 suhtelist 
kasvuhoonegaaside heitkoguste taset 
elaniku kohta. 

Or. pl

Selgitus

Keskkonnakaitse seisukohast tundub õiglane, kui need liikmesriigid, kus toodetakse kõige 
enam süsihappegaasi elaniku kohta, peaksid tegema suuremaid jõupingutusi kliimamuutusega 
võitlemisel.
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Muudatusettepanek 28
Adina-Ioana Vălean

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, nende poolt 
heitkoguste vähendamisel saavutatud 
tulemuste tunnustamisel 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 1990. 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 1990.
aastaga võrreldes.

Or. en

Selgitus

1990. aasta võtmine võrdlusaastaks on oluline, et tagada suurem võrdsus liikmesriikide vahel 
ning et tunnustada mõnede 1990. ja 2005. aasta vahel märkimisväärselt heitkoguseid 
vähendanud liikmesriikide varasemaid jõupingutusi. Samuti oleks see vastavuses Euroopa 
Ülemkogu soovitustega, milles nõuti uut jõupingutuste jagamise režiimi, mis tunnustaks ja 
võtaks arvesse liikmesriikide varasemaid saavutusi. 1990. aastat kasutatakse võrdlusaastana 
Kyoto protokolli raames, kuid samuti ELi poolt oma heitkoguste vähendamise eesmärke 
seades.
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Muudatusettepanek 29
Herbert Reul

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 rahvamajanduse koguprodukti 
(RKP) elaniku kohta. Liikmesriikidel, 
kellel on praegu suhteliselt madal RKP
elaniku kohta ja seega kõrged ootused RKP
kasvu suhtes, tuleks lubada suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990.
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 RKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990.
aastaga võrreldes.

Or. de

Selgitus

Võrdlusaasta peaks olema 1990, kuna mõned liikmesriigid tegid 1990. ja 2005. aasta vahel 
märkimisväärseid jõupingutusi heitkoguste vähendamisel. Rahvamajanduse koguprodukti 
kasutatakse ELi omavahendite arvutamisel ja see on objektiivsem alus kui SKP.
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Muudatusettepanek 30
Dragoş Florin David

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 kõikide 
piirkondade suhtelist SKPd elaniku kohta, 
pidades silmas tõsiasja, et 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 
piirkonniti erinevad. Piirkondadel, 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. Piirkonnad, kellel on 
praegu suhteliselt kõrge SKP elaniku 
kohta, peaksid vähendama 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2005. 
aastaga võrreldes.

Or. ro

Muudatusettepanek 31
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus 
liikmesriikide vahel ühenduse sõltumatu 

(8) Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine peaks toimuma ajavahemikul 
2013–2020, kusjuures igal liikmesriigil 
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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.

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. hu

Selgitus

Kuna ettepanek hõlmaks ühetaolise vähendamismääraga liikmesriike, ei ole algse ettepaneku 
põhjenduses 8 sätestatud vähenduste ulatus asjakohane.

Muudatusettepanek 32
Herbert Reul

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 %

(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 1990. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20%
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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.

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 5 %-le kõnealuse 
liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärast, ning liikmesriigid, 
kelle heitkogused jäävad alla osutatud 
piirmäära, peaksid saama kanda piirmäära 
ületavad heitkoguste vähendamised üle 
järgmisesse aastasse. Liikmesriigil, kelle 
heitkogused on ajavahemiku 2013–2020 
jooksul igal aastal lubatu piires või jäävad 
allapoole aastaks 2020 kehtestatud 
ülemmäära, peaks olema võimalik müüa 
kasutamata ühikute ülejääke teistele 
liikmesriikidele ja nii aidata täita nende 
piirmäärasid ja eesmärke.

Or. de

Selgitus

Võrdlusaasta peaks olema 1990, kuna mõned liikmesriigid tegid 1990. ja 2005. aasta vahel 
märkimisväärseid jõupingutusi heitkoguste vähendamisel. Liikmesriikidele on vaja anda 
rohkem paindlikkust oma kohustuste täitmisel. Seetõttu tundub 5% sobilikumgi  kui 2%.
Täiendava paindlikkuse saavutamiseks tuleks kasutada liikmesriikide vahelist kauplemist.

Muudatusettepanek 33
Adina-Ioana Vălean

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

(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 1990. aasta 
tasemega ning ühelgi liikmesriigil ei tohiks 
lubada suurendada kasvuhoonegaaside 

Adlib Express Watermark



AM\732191ET.doc 13/73 PE409.501v01-00

ET

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.

heitkoguseid 2020. aastal rohkem kui 20%
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. Samuti peaks 
liikmesriigil, kelle kasvuhoonegaaside 
heitkogused on ajavahemiku 2013–2020 
jooksul mis tahes aastal lubatu piires või 
jäävad allapoole aastaks 2020 kehtestatud 
ülemmäära, olema lubatud müüa 
kasutamata ühikud teistele 
liikmesriikidele, et aidata täita nende 
piirmäärasid või eesmärke.

Or. en

Selgitus

1990. aasta võtmine võrdlusaastaks on oluline, et tagada võrdsus liikmesriikide vahel ning et 
tunnustada nende jõupingutusi, kes 1990. ja 2005. aasta vahel vähendasid märkimisväärselt 
heitkoguseid. 1990. aastat kasutatakse võrdlusaastana ka Kyoto protokolli raames.

Kuna 20% sihtmärk on ELi ühine eesmärk, tuleks heite vähendamine saavutada ükskõik kus 
see ELis on praktilises mõttes kõige kulutõhusam. Liikmesriigid peaksid saama heitkoguste 
ülejäägi üle kanda teistele liikmesriikidele, mis toimuks asjakohase kontrolli tingimustes
Samuti innustab see liikmesriike tegema suuremaid pingutusi, kui neile vähendamiseks on ette 
nähtud.

Muudatusettepanek 34
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 14/73 AM\732191ET.doc

ET

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.

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 3 %-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

Vähendamiste künnist tõstetakse 30 %-le, pidades silmas võrdlusaasta (algselt 2005.a.) 
asendamist 1990. aastaga.

Muudatusettepanek 35
Anni Podimata

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. 

(8) Selleks et paremini tagada 
jõupingutuste õiglane jaotus liikmesriikide 
vahel ühenduse sõltumatu kohustuse 
täitmisele kaasaaitamisel, ei tohiks ühelgi 
liikmesriigil lubada suurendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. 
aastal rohkem kui 20% võrreldes 2005. 
aasta tasemega. Kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine peaks toimuma 
ajavahemikul 2013–2020, kusjuures igal 
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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.

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. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust seada vähendamistele ülempiiri. Paljudel liikmesriikidel on potentsiaal 
ja/või poliitiline motivatsioon investeerida süsinikuvabasse energiamajandusse.

Muudatusettepanek 36
Anni Podimata

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

(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 kohustuvad 
tegema jõupingutusi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks 
arengumaades ja tagavad seetõttu, et 
vähemalt 50% kõnealustest ühikutest 
ostetakse vähim arenenud riikidest ja 
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sõlmimisele. arenevatest väikestest saareriikidest, et 
suurendada projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aidata kaasa 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutus põhjustab kahju just sellistele riikidele ja inimestele, kes selle põhjustamise 
eest kõige vähem vastutavad ning kes on selle tagajärgedega toimetulemiseks kõige vähem 
valmis, näiteks vähim arenenud riikidele ja arenevatele väikestele saareriikidele.
Tööstusriikidel, sh Euroopa Liidul, on nii praegune kui ka ajalooline vastutus ning rahalised 
ja tehnoloogilised vahendid, et võtta tõhusaid meetmeid kliimamuutusega tegelemiseks.

Muudatusettepanek 37
Adina-Ioana Vălean

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

(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, 
et vähemalt 50% kõnealustest ühikutest 
ostetakse vähim arenenud riikidest, et 
suurendada projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aidata kaasa 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimisele. 
Kõikides kolmandades riikides 
teostatavates projektides tuleks tagada 
uute, vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogiate siire ja need projektid 
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peavad vastama kõrgetele 
kvaliteedikriteeriumidele, mis tagavad 
nende täiendavuse ja keskkonnaalase 
terviklikkuse.

Or. en

Selgitus

Kvoodi kehtestamine ühikute arvule puhta arengu mehhanismi projektidele vähim arenenud 
riikides on hea meetod tagada puhta arengu mehhanismi laiem ja õiglasem katvus 
arengumaades. Vähim arenenud riikides on väga vähe puhta arengu mehhanismi projekte ja 
need maad on kõige haavatavamad ning kõige vähem võimelised kohanduma 
kliimamuutusega.

Hiljutised uurimused on näidanud, et kuni 40% praegustest puhta arengu mehhanismi 
projektidest ei ole täiendavad ja need oleks ellu viidud niikuinii. Mõnikord on küsitav nende 
keskkonnaalane terviklikkus ja panus säästvasse arengusse. Projektid peavad seetõttu 
vastama standarditele, mis tagavad nende täiendavuse ja kvaliteedi.

Muudatusettepanek 38
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
et nende poliitika kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendaks projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust ja 

(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. Liikmesriigi peaksid tagama, 
et kõik liidu ettevõtted, kes tegelevad 
projektidega kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks kolmandates 
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aitaks kaasa tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele.

riikides, austaksid keskkonnakaitse, 
sotsiaalse heaolu ja euroopalike väärtuste 
edendamise kriteeriume ka kodumaal.
Liikmesriigid peaksid tagama, et nende
poliitika kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendaks projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitaks kaasa tulevase 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. ro

Muudatusettepanek 39
Nikolaos Vakalis

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

(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, 
et nende poliitika kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendaks projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust ja 
aitaks kaasa tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele ning et need ühikud täidaksid 
mitte ainult rangeid keskkonnaalaseid ja 
sotsiaalseid, vaid ka täiendavuse 
kriteeriume, mis vastaksid 
rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele, 
näiteks Gold Standardile.

Or. el
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Selgitus

Tuleb tagada, et hüvitised oleksid täiendavad ja „ehtsad” ja et nende kasutamine tõepoolest 
vähendaks kohalikke heitkoguseid, ning et samal ajal liikmesriikidel säiliks teatud paindlikkus 
selles osas, kuidas nad osalevad ELi üldeesmärkide täitmises.

Muudatusettepanek 40
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Selleks et ühtlustada erinevusi 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. Taolisi ülekandeid 
peaks reguleerima kahepoolne kokkulepe 
ning läbipaistvuse peaks tagama 
sellekohane teatis komisjonile ja ülekande 
registreerimine mõlema asjaomase 
liikmesriigi registrites.

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek suurendab ELi eesmärgi saavutamise kulutõhusust, tunnistades samal 
ajal vajadust keskenduda kodumaisele vähendamisele ELis ja tagades liikmesriikidele 
langevate erineva suurusega vähendamiskulude ühtlustumise.
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Muudatusettepanek 41
Miloslav Ransdorf

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. 
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”).

(10) Liikmesriigid peaksid seega saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti 
ajavahemikul 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad mis tahes 
liikmesriigis sel ajavahemikul 
heakskiidetud projektitüüpidest. 
Liikmesriigid peaksid samuti saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti pärast 
ajavahemikku 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad mis tahes 
liikmesriigis sel ajavahemikul 
heakskiidetud projektitüüpidest 
(„projektikategooriad”).

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 42
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liikmesriigid peaksid seega saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 

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

vähendamise ühikuid, mis anti 
ajavahemikul 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad kõikides 
liikmesriikides sel ajavahemikul 
heakskiidetud taastuvenergia ja nõudluse 
poole tõhususe projektitüüpidest, välja 
arvatud suured hüdroenergia projektid. 
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 taastuvenergia ja nõudluse 
poole tõhususe projektitüüpidest 
(„projektikategooriad”), välja arvatud 
suured hüdroenergia projektid.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid.

Muudatusettepanek 43
Satu Hassi

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 

(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 
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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.

arenenud riikides pärast ajavahemikku 
2008–2012 alustatud projektidest ja mis 
tulenevad kõikides liikmesriikides 
ajavahemikul 2008–2012 heakskiidetud 
taastuvenergia ja nõudluse poole 
tõhususe projektitüüpidest, välja arvatud 
suured hüdroenergia projektid. Selliseid 
ühikuid tuleks heaks kiita 2020. aastani või 
ühendusega kokkuleppe sõlmimiseni 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid.

Muudatusettepanek 44
Satu Hassi

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.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Ühisrakenduse kompenseerimise kasutamine peaks sõltuma 2012. aasta järgset perioodi 
käsitlevast üldisest kokkuleppest. Kui näidatakse üles valmisolekut sõlmida kahepoolseid 
kokkuleppeid, mis hõlmavad projektide rahastamist, isegi kui ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsess viibib, võib see takistada eesmärki sõlmida rahvusvaheline 
kokkulepe.

Muudatusettepanek 45
Miloslav Ransdorf

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 

välja jäetud

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 24/73 AM\732191ET.doc

ET

üle teistele liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 46
Herbert Reul

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 saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 10%
ulatuses iga liikmesriigi 1990. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
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kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele.

teistele liikmesriikidele.

Or. de

Selgitus

Võrdlusaasta peaks olema 1990, kuna mõned liikmesriigid tegid 1990. ja 2005. aasta vahel 
märkimisväärseid jõupingutusi heitkoguste vähendamisel. Liikmesriikidele on vaja anda 
rohkem paindlikkust oma kohustuste täitmisel. Seetõttu tundub 10% sobilikumgi kui 3%, eriti 
kuna kliima seisukohalt ei ole oluline, kus täpselt vähendamine toimus. Kuid investorite 
seisukohalt on see oluline.

Muudatusettepanek 47
Anni Podimata

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. 

(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, energiatõhususe,
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. 
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Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele.

Liikmesriikidel peaks olema lubatud kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa üle 
teistele liikmesriikidele, tingimusel et 
vähemalt 50% sellisest projektidest viiakse 
ellu vähim arenenud riikides ja 
arenevates väikestes saareriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Miloslav Ransdorf

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 49
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste (15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
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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 
tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine.

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 
tuleks läbi viia käesoleva otsuse 
rakendamise täielik hindamine. See 
hindamine peaks sisaldama ka hinnangut 
liikmesriikide registreeritud ja/või 
rakendatud puhta arengu mehhanismi 
projektidele, et veenduda nende 
vastavuses käesolevas otsuses esitatud 
kvaliteedikriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

On tähtis, et EL teostaks tõhusat järelevalvet selles osas, kas liikmesriigid peavad kinni 
käesolevas otsuses esitatud kvaliteedikriteeriumidest puhta arengu mehhanismi projektidele.
Nendest standarditest kinnipidamine tooks kaasa parema kvaliteediga puhta arengu 
mehhanismi projekte.

Muudatusettepanek 50
Satu Hassi

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 
tuleks läbi viia käesoleva otsuse 

(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. 
Nendesse aruannetesse tuleks lisada
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kavad, mis tulenevad 
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rakendamise täielik hindamine. kavandatud meetmetest kõikides 
peamistes sektorites, et saavutada 2050. 
aasta vähendamise eesmärgid. Iga kahe 
aasta tagant tuleks hinnata kavandatud 
edusamme ning 2016. aastal tuleks läbi viia
käesoleva otsuse rakendamise täielik 
hindamine. Selle kaks korda aastas 
toimuva hindamise osana peaks komisjon 
hindama edusamme ja esitama aruande 
selle kohta, mis on tehtud selleks, et 
ühenduse eri poliitikad (nt 
põllumajanduse valdkonnas, 
tootestandardites, struktuuripoliitikates, 
teadustöös) annaksid oma osa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 51
András Gyürk

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 muutust 
kasvuhoonegaaside heitkogustes 
liikmesriikidele Kyoto protokollis 
sätestatud võrdlusaastate ja esimese 
aruandeperioodi lõpu vahelisel ajal,
solidaarsuse põhimõtet, vajadust kogu 
ühendust hõlmava säästva majanduskasvu 
järele ning ühiste kuid diferentseeritud 
kohustuste põhimõtet. Kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise projektidest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mida iga liikmesriik 
saab kasutada, tuleks suurendada kuni 
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poole võrra selliste heitkoguste täiendavast 
vähendamisest, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. hu

Selgitus

Euroopa Liidu ühendusesisesed eeskirjad peaksid kajastama ka aluspõhimõtteid ja kohustusi, 
mis on seotud tema osalemisega Kyoto protsessis. Liikmesriikide senised saavutused tuleb 
edasisi eesmärke seades arvesse võtta, et ELi kliimapoliitika säilitaks oma usaldatavuse.

Muudatusettepanek 52
Nikolaos Vakalis

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, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
liikmesriikide heitkoguste piirangute 
kohandamise kohta, et täita kokkuleppes 
sätestatud ühenduse kohustust 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, võttes arvesse 
liikmesriikidevahelise solidaarsuse 
põhimõtet ja vajadust kogu ühendust 
hõlmava säästva majanduskasvu järele. 
Ettepanekus täpsustatakse
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektidest kolmandates 
riikides saadud heitkoguste vähendamise 
ühikute kogust, mida iga liikmesriik saab 
kasutada. 

Or. el

Selgitus

Liikmesriikide heitkoguste piirangute kohandamine pärast tulevase rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimist ei tohi toimuda automaatselt; nii tagatakse võimalus kokkuleppe sätete 
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arvessevõtmiseks.

Muudatusettepanek 53
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Direktiivi tõhususe tagamiseks 
tuleks käesolevas otsuses ette näha 
mehhanism, mille kohaselt liikmesriik, 
mis ületab oma iga-aastase 
kasvuhoonegaaside heitkoguste määra, 
maksab trahvi, mis on võrdne direktiivi 
2003/87/EÜ kohase käitiste suhtes 
kohaldatava trahviga, ja vastav 
süsinikdioksiidi ekvivalentkogus 
arvatakse maha kaubeldavatest 
saastekvootidest nimetatud direktiivi 
kohaselt. Nendest trahvidest saadavad 
tulud tuleks kanda ühenduse fondi, mis 
rahastab kliimamuutuse leevendamise 
meetmeid.

Or. en

Selgitus

Heitkogustega kauplemise süsteemis peavad äriühingud, kes ei saavuta oma eesmärke, 
maksma nii trahvi kui ka loovutama kvoote (juhul, kui neil ei ole kasutamata kvoote, tuleb 
neid juurde osta heitkogustega kauplemise turult või enampakkumiselt). Käesolev ettepanek 
loob selle otsuse raames samasuguse vastavusrežiimi ka riikide heitkogustele.

Muudatusettepanek 54
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva otsuse rakendamiseks (19) Käesoleva otsuse rakendamiseks 

Adlib Express Watermark



AM\732191ET.doc 31/73 PE409.501v01-00

ET

vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused võtta pärast 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist 
vastu meetmed liikmesriikide heitkoguste 
piirangute kohandamiseks, meetmed 
projektidest saadud täiendavat liiki 
ühikute kasutamiseks kooskõlas 
kõnealuse kokkuleppega ning meetmed, 
mis on vajalikud käesoleva otsuse alusel 
sooritatud tehingute kontrollimiseks. Kuna 
kõnealused meetmed on üldmeetmed ja 
nende eesmärk on muuta käesoleva otsuse 
vähemolulisi sätteid ning täiendada seda 
uute vähemoluliste sätete lisamise või 
muutmisega, tuleks need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega nr 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige tuleks 
komisjonile anda volitused käesoleva 
otsuse alusel sooritatud tehingute 
kontrollimiseks. Kuna kõnealused 
meetmed on üldmeetmed ja nende eesmärk 
on muuta käesoleva otsuse vähemolulisi 
sätteid ning täiendada seda uute 
vähemoluliste sätete lisamise või 
muutmisega, tuleks need vastu võtta 
vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. el

Selgitus

Liikmesriikide heitkoguste piirangute kohandamine pärast tulevase rahvusvahelise 
kokkuleppe sõlmimist ei tohi toimuda automaatselt; nii tagatakse võimalus kokkuleppe 
üksikasjaliste sätete arvessevõtmiseks.

Muudatusettepanek 55
Satu Hassi

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 

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 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 32/73 AM\732191ET.doc

ET

heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust.

heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust. Rahvusvahelise 
meretranspordi heitkogused on hõlmatud, 
kui ja kuni need ei ole viidud direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse või muu 
rahvusvahelise meretranspordi 
heitkoguste vähendamist käsitleva 
ühenduse õigusakti kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 56
András Gyürk

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

Selgitus

Artikli sisu jääb samaks, kõrvaldatakse viide piirdumisele heitkogustega kauplemise süsteemi 
mittekuuluvate allikatega.
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Muudatusettepanek 57
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid.

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud 
asjakohaseid mõisteid.

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

Muudatusettepanek 58
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid.

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid.

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 

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

ekvivalendina.

Or. hu

Selgitus

Mainitud direktiiv ei hõlma olulisi sektoreid, mis põhjustavad suure osa liikmesriikide 
heitkogustest. Arvestades, et käesolevas projektis ei loetleta eri sektorite ülesandeid ja selle 
eesmärk on vähendada heitkoguseid, mida mainitud õigusaktis ei ole sätestatud, ei ole põhjust 
allikaid määratleda.

Muudatusettepanek 59
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid.

Käesolevas otsuses kasutatakse direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 3 sätestatud 
asjakohaseid mõisteid.

Or. ro

Muudatusettepanek 60
Fiona Hall

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.
Käesolevas otsuses tuleks vastavalt 
vähendada direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest pärinevate 
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kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 
Vastavad kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirangud ja süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogused tonnides liikmesriigi 
kohta direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest arvutab komisjon.

Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuste rühm on selgelt väljendanud seisukohta, et tööstusriigid 
peaksid vähendama oma riigisiseseid heitkoguseid vähemalt 25–40%, kui soovitakse vältida 
maakera temperatuuri tõusu kahe kraadi võrra. Euroopa Liit kiitis sellise suurusjärgu heaks 
eelmisel aastal ÜRO Bali läbirääkimistel.

Muudatusettepanek 61
András Gyürk

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

Or. en

Selgitus

Jõupingutuste jagamine peaks põhinema riiklikel piirmääradel, mis on kohaldatavad 
kõikidest allikatest, sh saastekvootidega kauplemise süsteemist pärinevatele 
kasvuhoonegaaside heitkogustele.
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Muudatusettepanek 62
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 koguse võrra, mis on 
sätestatud kõnealuse liikmesriigi jaoks, 
võttes võrdlusaastaks 1990. aasta.

Or. pl

Selgitus

1990. aasta on esimene aasta, mida Kyoto protokolliga liitunud riikides saab süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamise arvutamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 63
Adina-Ioana Vălean

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. 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 
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protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 1990. aasta 
heitkogustega.

Or. en

Selgitus

1990. aasta võtmine võrdlusaastaks on oluline, et tagada suurem võrdsus liikmesriikide vahel 
ning et tunnustada mõnede 1990. ja 2005. aasta vahel märkimisväärselt heitkoguseid 
vähendanud liikmesriikide varasemaid jõupingutusi. Samuti oleks see vastavuses Euroopa 
Ülemkogu soovitustega, milles nõuti uut jõupingutuste jagamise režiimi, mis tunnustaks ja 
võtaks arvesse liikmesriikide varasemaid saavutusi. 1990. aastat kasutatakse võrdlusaastana 
Kyoto protokolli raames, kuid samuti ELi poolt oma heitkoguste vähendamise eesmärke 
seades.

Muudatusettepanek 64
Anni Podimata

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 vähemalt 
protsendimäära võrra, mis on sätestatud 
kõnealuse liikmesriigi jaoks käesoleva 
otsuse lisas seoses riigi 2005. aasta 
heitkogustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 65
Fiona Hall

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 ühendusesiseste heitkoguste 
vähendamine vähemalt 30% võrra.

Or. en

Selgitus

Kuigi parandatud väliste mehhanismide kasutamine võib ehk jätkuda ka pärast 2012. aasta 
järgse rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, ei tohiks neid ühikuid kasutada nõrgestamaks 
ELi jõupingutusi, mis on vajalikud ühendusesiseste heitkoguste vähendamiseks.

Muudatusettepanek 66
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

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, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tagamaks, et heitkogused ei 
ületa asjaomase liikmesriigi jaoks lisas 
sätestatud 2020. aasta maksimumtasemeid.
Mis puudutab kõnealuse lineaarse 
piiramise lähtepunkti määratlemist, siis 
võib iga liikmesriik valida ühe kahest 
järgnevast võimalusest:

Kui käesoleva artikli lõikest 3 ja artiklist 4 
ei tulene teisiti, piirab iga liikmesriik igal 
aastal lineaarselt kõnealuseid 

– kas Kyoto protokollis selle liikmesriigi 
jaoks ette nähtud eesmärk; või
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kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

– selle liikmesriigi keskmine aastane 
kasvuhoonegaaside heitkogus aastatel 
2008, 2009 ja 2010, nagu on aruandluses 
esitatud ning tõendatud vastavalt otsusele 
280/2004/EÜ.

Or. en

Selgitus

Lõikude sisu ei muutu, kõrvaldatakse vaid viited piirdumisele heitkogustega kauplemise 
süsteemi mittekuuluvate allikatega. Lineaarne piiramine põhineks Kyoto kohustustel kui 
lähtepunktil. Kuna paindliku mehhanismi ühikute kasutamine Kyoto eesmärkide saavutamisel 
Kyoto-järgsel perioodil (s.o pärast 2012 a.) tõenäoliselt siiski muutub, on vaja alles jätta 
võimalus valida aastate 2008–2010 keskmine.

Muudatusettepanek 67
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 esitatud vastavalt otsusele
280/2004/EÜ.

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 

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 
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liikmesriigi jaoks lisas sätestatud 2020.
aasta maksimumtasemeid.

sätestatud 2020. aasta maksimumtasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Silvia-Adriana Ţicău

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, 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 deklareeritud vastavalt
otsusele 280/2004/EÜ. 

Or. ro

Muudatusettepanek 69
Herbert Reul

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.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Lineaarne vähendamine ei võta arvesse tehnoloogilist arengut, mis ei ole lineaarne. Lisaks 
tuleb arvestada subsidiaarsuse põhimõtet. Otsustavaks teguriks peab olema lõppeesmärk.

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Selgitus

Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks tuleb investeerida energiatõhusatesse ja 
mittesaastavatesse tehnoloogiatesse. Kõikidel liikmesriikidel peaks olema võimalik kasutada 
selliseid tehnoloogiaid sellise mõõdetavate näitajatega investeerimisprogrammi ja 
mittelineaarse mudeli alusel, mille abil oleks võimalik investeerimisperioodi lõpuks saavutada 
samasugune heitkoguste tase kui komisjoni pakutava lineaarse mudeliga.
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Muudatusettepanek 71
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 rakendamisel tagavad 
liikmesriigid, et nende kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramisel võetakse arvesse 
alaliselt raskes geograafilises ja 
demograafilises olukorras olevate 
piirkondade spetsiifilisi piiranguid.

Or. en

Selgitus

Kohustuste jagamine peaks kajastama ühenduse majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke.

Muudatusettepanek 72
Herbert Reul

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 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 järgmisesse aastasse või 
teisele liikmesriigile, kes võib kõnealust 
kogust kasutada oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäära täitmiseks aastal, 
mil heitkoguste vähendamiste ülejääk 
tekkis.
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Or. de

Selgitus

Vt vastavaid selgitusi muudatusettepanekutele otsuse põhjenduste osas.

Muudatusettepanek 73
Fiona Hall

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 tähendaks 2% valdavat osa nende vähendamiskohustusest, seega 
võib see ohustada tõeliselt lineaarset vähendamist. Maksimumkoguse piiramine selle asemel
1%-ga tagaks kindlamalt, et liikmesriikide heitkoguste trajektoor liigub allapoole.

Muudatusettepanek 74
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 75
András Gyürk

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõige 3 a (uus).
Liikmesriigid tagavad, et ajavahemikus 
2008–2012 vastavalt Kyoto protokollile, 
või, kui uue rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimine lükatakse edasi, kuni selle 
jõustumiseni, on Kyoto protokolli artiklis 
17 sätestatud projektitegevuse tulemusena 
saadud heitkoguste vähendamised ning 
Kyoto protokolli artikli 3 alusel teiselt 
liikmesriigilt üle kantud kvoodid osana 
heitkoguste aastakvootidest, mida ei ole 
kasutatud, täienduseks liikmesriikide 
võetud siseriiklikele meetmetele.

Or. hu
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Selgitus

Kyoto protokollis on öeldud, et paindlikkusmehhanismid peavad olema täienduseks äärmiselt 
olulistele siseriiklikele meetmetele. Paindlikkusmeetmete täiendava iseloomu täpsustamine 
direktiivis on õigustatud vältimaks olukordi, kus liikmesriigid ei pruugi toime tulla 
kohustustega, mis järgnevalt jõustuvad.

Muudatusettepanek 76
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. 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 välja, kas 
on asjakohane diferentseerida ühenduse 
vähendamise eesmärki järgmiseks 
ajavahemikuks, ja kui ei ole, tagavad 
liikmesriigid 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 praegu koostama heitkoguste 
pikemaajalist ajavektorit. Keskkonnanõukogu on juba märkinud, et ELi heitkoguseid tuleks 
2050. aastaks vähendada 80% võrra.
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Muudatusettepanek 77
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Tagamaks, et potentsiaal 
energiatarbimise vähendamiseks ELis 
20% võrra aastaks 2020 saavutatakse, 
muudetakse dokumendi Energiatõhususe 
tegevuskava: potentsiaali realiseerimine 
(KOM(2006)0545) soovituslik eesmärk 
liikmesriikidele kohustuslikuks. 
Euroopa Komisjon esitab selleks 
õigusloomega seotud algatusi hiljemalt 
2009. aastal.

Or. en

Selgitus

Energia säästmine on kõige kulusäästlikum viis kliimamuutuse vastu võitlemiseks, kuid ikkagi 
on ELi seatud energiatõhususe eesmärk ainuke 2020. aastaga seotud eesmärk, mis ei ole 
õiguslikult siduv. Euroopa potentsiaali realiseerimine selles sektoris peab olema esmatähtis 
eesmärk stabiilse atmosfääri loomisel, ELi majanduse ja selle kodanike heaolu huvides.
Energiatõhususe eesmärgi muutmine õiguslikult siduvaks on ainus viis keskenduda selle 
kindlustamisele.

Muudatusettepanek 78
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 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 
heitkoguste ühikuid üle kantakse, võib 
neid kasutada oma kohustuste täitmiseks, 
mis tulenevad artiklist 3.

Adlib Express Watermark



AM\732191ET.doc 47/73 PE409.501v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 79
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projektitegevusest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamine

Projektitegevusest saadud heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamine ja 
piirmäära ületavate siseriiklike 
heitkoguste vähendamiste ülekandmine

Or. en

Muudatusettepanek 80
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punktid a–c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad mis 
tahes liikmesriigi poolt vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ ajavahemikuks 
2008–2012 heakskiidetud 
projektitüüpidest.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitis mis 
tahes liikmesriik vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
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vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, 
mil kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 81
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest.

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud taastuvenergia ja nõudluse 
poole tõhususe projektitüüpidest, v.a 
THVd suurtest hüdroenergia projektidest.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid. Taastuvenergia ja nõudluse poole tõhususe projektide osas on 
garanteeritud, et need ei esinda ELi tööstustegevuse eksporti.

Muudatusettepanek 83
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 50/73 AM\732191ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 84
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
taastuvenergia ja nõudluse poole 
tõhususe projektidest ja mille projektitüübi 
kiitsid kõik liikmesriigid vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ heaks 
ajavahemikuks 2008–2012, v.a THVd 
suurte hüdroenergia projektide eest.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid. Taastuvenergia ja nõudluse poole tõhususe projektide osas on 
garanteeritud, et need ei esinda ELi tööstustegevuse eksporti.

Muudatusettepanek 85
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise taastuvenergia ja nõudluse 
poole tõhususe projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
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ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, v.a THVd 
suurtest hüdroenergia projektidest, kuni 
ajani, mil kõnealused riigid on 
ratifitseerinud kokkuleppe ühendusega, või 
aastani 2016 olenevalt sellest, kumb on 
varem.

Or. en

Selgitus

Oleks ebajärjekindel lubada kompenseerimist tööstussektorites, millel on kalduvus 
süsinikdioksiidi „lekitada”. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud ühikute 
tunnustamine nendes sektorites võib tegelikult tähendada süsinikdioksiidi leket soodustavaid 
rahalisi stiimuleid. Taastuvenergia ja nõudluse poole tõhususe projektide osas on 
garanteeritud, et need ei esinda ELi tööstustegevuse eksporti.

Muudatusettepanek 86
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele ning et need 
ühikud täidavad mitte ainult rangeid 
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid, vaid ka 
täiendavuse kriteeriume, mis vastavad 
rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele, 
näiteks Gold Standardile.

Or. el

Selgitus

Tuleb tagada, et hüvitised oleksid täiendavad ja „ehtsad” ja et nende kasutamine tõepoolest 
vähendaks kohalikke heitkoguseid, ning et samal ajal liikmesriikidel säiliks teatud paindlikkus 
selles osas, kuidas nad osalevad ELi üldeesmärkide täitmises.

Muudatusettepanek 88
Anni Podimata

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid tagavad, et vähemalt 50% 
kõnealustest ühikutest ostetakse vähim 
arenenud riikidest ja arenevatest 
väikestest saareriikidest, et suurendada
projektide tasakaalustatud geograafilist 
jaotust ja aidata kaasa rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute 
ostmisel suurendab projektide 
tasakaalustatud geograafilist 
jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid peavad tagama, et 
nende tegevussuund kõnealuste 
ühikute ostmisel suurendab 
projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimisele.

Or. ro

Selgitus

Selguse ja täpsuse huvides.
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Muudatusettepanek 91
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 92
Dragoş Florin David

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid THVsid ja HVÜsid, mis 
on saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
kõnealuse kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid THVsid ja heitkoguste 
vähendamise ühikuid (HVÜsid), mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
kõnealuse kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. ro

Selgitus

Arvepidamisel tuleb arvesse võtta nii THVsid kui HVÜsid.

Muudatusettepanek 94
Miloslav Ransdorf

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise 
ühikuid kasutada aastas määral, mis ei 
ületa 3 % kõnealuse liikmesriigi 2005. 
aasta kasvuhoonegaaside heitkogustest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

välja jäetud

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutuse seisukohalt ei ole oluline, kas kliimameetmeid võeti ELi piires või mujal.
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Kliimameetmete võtmine on ülemaailmne kohustus ja väljakutse. Seega tuleks kõik riigid, 
valdkonnad ja kasvuhoonegaasid – niivõrd kui see on võimalik – integreerida ühtsesse 
kliimameetmete režiimi, isegi kui nii ei saavutata ideaalset lahendust. Sellel oleks pärssiv 
mõju heitmete/energia hinnale, edendades seega tööstuse konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 95
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 10%
kõnealuse liikmesriigi 1990. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. de

Selgitus

Vt vastavat selgitust põhjenduse 13 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 96
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 4%
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. fr
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Selgitus

Kooskõla muudatusettepanekuga 5 (põhjenduse 13 kohta).

Muudatusettepanek 97
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Iga 
liikmesriik võib kanda kõnealuse koguse 
kasutamata osa üle teisele liikmesriigile.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3%
kõnealuse liikmesriigi 1990. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Iga 
liikmesriik võib kanda kõnealuse koguse 
kasutamata osa üle teisele liikmesriigile.

Or. en

Selgitus

1990. aasta võtmine võrdlusaastaks on oluline, et tagada suurem võrdsus liikmesriikide vahel 
ning et tunnustada mõnede 1990. ja 2005. aasta vahel märkimisväärselt heitkoguseid 
vähendanud liikmesriikide varasemaid jõupingutusi. Samuti oleks see vastavuses Euroopa 
Ülemkogu soovitustega, milles nõuti uut jõupingutuste jagamise režiimi, mis tunnustaks ja 
võtaks arvesse liikmesriikide varasemaid saavutusi. 1990. aastat kasutatakse võrdlusaastana 
Kyoto protokolli raames, kuid samuti ELi poolt oma heitkoguste vähendamise eesmärke 
seades.

Muudatusettepanek 98
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võib kanda 
kõnealuse koguse kasutamata osa 
üle teisele liikmesriigile.

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile või järgmisse aastasse. 
Liikmesriikides, millele avaldab 
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märkimisväärset mõju rahvusvaheline 
maismaatransport, võidakse ühikute iga-
aastane kasutamine kahekordistada. 
Komisjon esitab objektiivsed eeskirjad 
rahvusvahelise maismaatranspordi sellise 
taseme kindlaksmääramiseks, millest 
alates asjaomased liikmesriigid võivad 
nimetatud täiendavaid ühikuid kasutada. 
Nendes eeskirjades lepitakse kokku artikli 
9 lõike 2 kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Mõned liikmesriigid on kohustatud võimaldama oma territooriumil väga tihedat 
rahvusvahelist maismaatransporti, mis suurendab nende siseriiklikke süsinikdioksiidi 
heitkoguseid: kusjuures liikumisvabaduse põhimõtte kohaselt pole neil teist võimalust. Neil 
liikmesriikidel peab olema võimalus osta täiendavaid ühikuid transiitliikluse põhjustatud 
heitkoguste kompenseerimiseks.

Muudatusettepanek 99
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kasutavad üksnes 
selliseid projektidest saadud ühikuid, mis 
on saadud taastuvenergia ja lõpptarbimise 
tõhususe projektidest, mis vastavad 
kõrgetele kvaliteedikriteeriumidele, mis 
tagavad projektide täiendavuse ning 
nende panuse säästvasse arengusse. 
Kvaliteedikriteeriumid peaksid vastama 
vähemalt Gold Standardile või 
samaväärsele. Lubada tuleks üksnes 
ühikud alla 10 MW 
hüdroelektriprojektidest, ja üksnes kui 
need on kooskõlas Maailma Tammide 
Komisjoni kriteeriumidega.

Or. en
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Selgitus

Puhta arengu mehhanismi kvaliteedistandardina võib kasutada Gold Standardit, sest tegemist 
on sõltumatu, läbipaistva, rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsiooniga, kes teeb 
võrdlusuuringuid kõrgekvaliteedilistele projektidele. Gold Standard piirdub taastuvenergia ja 
lõpptarbimise tõhususe projektidega ja nõuab, et projektid järgiksid ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni täiendavuse katse konservatiivset tõlgendust.

Kuna suured hüdroelektrienergia projektid toovad tihti kaasa laastavaid sotsiaalseid ja 
keskkonnaalaseid mõjusid, tuleks selliste mõjude vältimiseks kasutada Maailma Tammide 
Komisjoni esitatud kriteeriume.

Muudatusettepanek 100
Fiona Hall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid kasutavad üksnes 
selliseid projektidest saadud ühikuid, mis 
on saadud taastuvenergia ja lõpptarbimise 
tõhususe projektidest, mis vastavad 
kõrgetele kvaliteedikriteeriumidele, mis 
tagavad projektide täiendavuse ning 
nende panuse säästvasse arengusse. 
Kvaliteedikriteeriumid peaksid vastama 
vähemalt Gold Standardile või 
samaväärsele. Lubada tuleks üksnes 
ühikud alla 10 MW 
hüdroelektriprojektidest, ja üksnes kui 
need on kooskõlas Maailma Tammide 
Komisjoni kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

Gold Standard on sõltumatu, läbipaistev, rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon, kes 
teeb võrdlusuuringuid kõrgekvaliteedilistele projektidele. Gold Standard piirdub 
taastuvenergia ja lõpptarbimise tõhususe projektidega ning eeldab, et projektid järgiksid 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni täiendavuse katse konservatiivset tõlgendust. Samuti 
nõuab see ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni akrediteeritud sõltumatu kolmanda poole 
tõendeid selle kohta, et projekt annab tõelise panuse säästvasse arengusse, tuues sealhulgas 
ühiskondlikku kasu.
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Muudatusettepanek 101
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad otsuse 
280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt esitatud 
iga-aastases aruandes esitama andmed 
oma aastaste heitkoguste kohta, mis 
tulenevad artikli 3 rakendamisest, ja 
heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamise kohta vastavalt artiklile 4.

1. Liikmesriigid esitavad järgneva aasta 
31. märtsiks aruande oma iga-aastaste
heitkoguste kohta direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest, piirmäära ületavate 
heitkoguste vähendamiste mis tahes 
ülekandmiste kohta, mis on tehtud või 
saadud vastavalt artikli 3 lõigetele 3 ja 3a, 
ja heitkoguste vähendamise ühikute 
kasutamise kohta vastavalt artiklile 4.

Komisjonile antakse volitus muuta otsuse 
280/2004/EÜ kohaseid seiret ja 
aruandlust käsitlevaid nõudmisi käesoleva 
otsuse kohaldamisel saadud kogemuste 
valguses. Komisjon kinnitab aruanded 
enne aruande esitamistähtajaks olevale 
kuule järgneva aprillikuu lõppu.

Or. en

Selgitus

Iga-aastaselt ja õigeaegselt toimuvat usaldusväärset ja sõltumatut järelevalvet, aruandlust ja 
kontrolli tuleb kohaldada kõikides liikmesriikides. Seda olulist aspekti ei ole komisjoni 
ettepanekus selgelt välja toodud ja seega tuleks seda selgesõnalisemalt väljendada.
Heitkoguste iga-aastaste piiramiste tagamine nõuab iga-aastast ja õigeaegset aruandlust.
Otsus peaks võimaldama komisjonil õigeaegselt hinnata, kas liikmesriik on otsuse nõudeid 
täitnud. Seetõttu peab täpne ja õigeaegne aruandlus olema kohustuslik.
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Muudatusettepanek 102
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kahe aasta tagant alates 2013. aasta 
heitkoguste kohta esitatud teabest sisaldab 
hindamine ühenduse ja liikmesriikide 
kavandatavaid edusamme käesoleva otsuse 
kohaste kohustuste täitmisel. Liikmesriigid 
esitavad kavandatud edusammude kohta 
ajakohastatud andmed enne 1. juulit 2016.

Kord aastas, alates 2013. aasta heitkoguste 
kohta esitatud teabest, sisaldab hindamine 
ka ühenduse ja liikmesriikide 
kavandatavaid edusamme käesoleva otsuse 
kohaste kohustuste täitmisel. Liikmesriigid 
esitavad kavandatud edusammude kohta 
ajakohastatud andmed enne 1. juulit 2014 
ja iga järgneva aasta kohta.

Or. en

Selgitus

Otsusega tuleks viia sisse tihedam ajagraafik liikmesriikide otsuse rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks, alustades ettepanekus väljapakutust varem ning tehes seda kord 
aastas.

Muudatusettepanek 103
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Aruanne ühenduse kohustuste täitmise 

toetusmeetmete kohta
1. Komisjon koostab aruande ühenduse 
tasandil tehtavate edasiste sammude 
kohta, et tagada käesolevas otsuses 
sätestatud heitkoguste vähendamise 
kohustuste ning Euroopa Ülemkogu poolt 
2007. aasta märtsis kehtestatud 
energiatõhususe eesmärgi täitmine. 
Aruanne sisaldab eelkõige:
a) hinnangut liikmesriikides 
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energiatõhususe parandamisel saavutatud 
edusammudele;
b) direktiivi 2006/32/EÜ artikli 4 lõikes 5 
osutatud valgeid sertifikaate käsitleva 
direktiivi vajalikkuse uurimise tulemusi, 
eelkõige määratakse selles aruandes 
kindlaks kohustusliku, kogu ühendust 
hõlmava valgete sertifikaatidega 
kauplemise skeemi võimalikkus;
c) üksikasjalikke ettepanekuid kodude ja 
ärihoonete heitkoguste vähendamiseks 
parandatud toote- ja ehitusstandardite 
abil, eesmärgiga tagada, et 2020. aastaks 
täidavad kõik uued kodud ja äriruumid 
nullheite eesmärki;
d) hinnangut ELi valdkondlike
poliitikameetmete mõjule ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkogustele ja 
nende poliitikameetmetega seotud 
heitkoguste vähendamise potentsiaalile.
2. Komisjon esitab selle aruande Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. 
septembriks 2009. Komisjon esitab 30. 
juuniks 2010 asjakohased õigusaktide 
ettepanekud, et tagada 2007. aasta märtsi 
Euroopa Ülemkogu seatud ühenduse 
energiatõhususe eesmärgi saavutamine 
2020. aastaks ja teiste ühenduse 
poliitikameetmete piisav panus 
kliimapoliitika eesmärgi saavutamisse.

Or. en

Selgitus

Tugineb arvamuse koostaja muudatusettepanekule 17, lisades sätted, mis tagavad, et 2007. 
aasta märtsi Euroopa Ülemkogu seatud eesmärk parandada ELi energiatõhusust 2020. 
aastaks 20% võrra juurutatakse siduvatesse õigusaktidesse ja saavutatakse.
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Muudatusettepanek 104
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Ühenduse meetmete mõju liikmesriikide 

kohustustele ühenduse üldeesmärgi 
suhtes

1. Kui ühenduse kavandatavatel 
poliitikatel ja meetmetel võiks olla 
märkimisväärne mõju ühenduse ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
täitmisele, sisaldab iga ettepaneku 
komisjonipoolne regulatiivne 
mõjuhinnang kasvuhoonegaaside 
heitkogustele avaldatava mõju – kui 
selline mõju esineb – kvantifitseerimist 
ühenduse ja iga liikmesriigi suhtes.
2. Komisjon koostab 31. detsembriks 2010 
ja seejärel iga kolme aasta järel aruande 
mõjude kohta, mis ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisele suunatud poliitikatel ja 
meetmetel on ühenduse ja iga liikmesriigi 
jõupingutustele piirata 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt 
käesoleva otsuse sätetele.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutusega seotud küsimuste süvalaiendamine praegustesse ja tulevastesse ELi 
poliitikatesse on olulise tähtsusega, et tagada ELi tasemel meetmete sidusus ja tõhusus.
Kliimamuutusest on saanud horisontaalne küsimus ja sellesse tuleb ka vastavalt suhtuda.
Seetõttu on vajalik regulaarselt hinnata ühenduse poliitikate mõju ühenduse kui terviku ja iga 
liikmesriigi jõupingutustele kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.
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Muudatusettepanek 105
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Uued ühenduse rahalised vahendid 

vähese süsinikuheitega ja 
energiatõhusatele tehnoloogiatele 

(1) Osa direktiivi 2003/87/EMÜ artiklis 10 
sätestatud ühenduse tegevuskava alusel 
saastekvootidega kauplemisest saadud 
tuludest investeeritakse ühenduse tasandi 
fondi, mille eesmärk on:
a) edendada ja kasutada kodudes ja 
kommunaalhoonetes madala 
heitetasemega ja energiatõhusaid 
meetmeid;
b) edendada ja kasutada madala 
heitetasemega veotehnikat ja -tavasid.
(2) Fondi eesmärk on elavdada 
võimalikult palju erasektori poolset 
rahastamist.
(3) Komisjon esitab konkreetsed 
ettepanekud sellise fondi suuruse, töö ja 
ülesannete kohta 30. juuniks 2010.

Or. hu

Selgitus

Saastekvootidega kauplemisest saadud tulude osaline investeerimine fondi on eesmärk, mida 
tuleks toetada. Fondi tuleks kasutada pigem investeeringuteks kommunaalhoonete kui 
ärihoonete energiatõhususse.
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Muudatusettepanek 106
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Vastavuse tagamise mehhanism

1. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ületavad käesoleva 
otsuse artikli 3 kohast kasvuhoonegaaside 
heitkoguste aastast piirmäära, maksab see 
liikmesriik ülemääraste heitkoguste 
trahvi, mis on võrdne direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 16 kindlaks määratud 
summaga. Ülemääraste heitkoguste trahv 
kantakse ühenduse fondi, mis on loodud 
kliimamuutuse leevendusmeetmete 
rahastamiseks.
2. Komisjon võtab vastu meetmed lõikes 1 
nimetatud ühenduse fondi loomiseks. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva otsuse vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
3. Lisaks lõikele 1 arvatakse piirmäära 
ületanud süsinikdioksiidi ekvivalentkogus 
tonnides maha järgmisest saastekvootide 
kogusest, millega liikmesriik kaupleb 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Tugineb arvamuse koostaja muudatusettepanekule 17, lisades sätted, mis tagavad, et 2007. 
aasta märtsi Euroopa Ülemkogu seatud eesmärk parandada ELi energiatõhusust 2020. 
aastaks 20% võrra juurutatakse siduvatesse õigusaktidesse ja saavutatakse.
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Muudatusettepanek 107
Nikolaos Vakalis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse pärast 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimist, mis hõlmab artikli 3 
kohastest vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi.

1. Pärast rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimist, mis 
hõlmab artikli 3 kohastest vähendamistest 
ulatuslikumaid kohustuslikke vähendamisi, 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku käesoleva otsuse 
muutmiseks.

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest 2020. aastaks vastavalt artikli 3 
lõikele 1 täiendavalt määral, mis vastab 
kõikidest allikatest pärinevate ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldisele 
täiendavale vähendamisele, milleks 
rahvusvaheline kokkulepe ühendust 
kohustab, ning mis korrutatakse 
ühenduse 2020. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldkoguse osaga, millesse 
liikmesriigid annavad panuse sellistest 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kaudu, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.
3. Iga liikmesriik annab artikli 3 kohaselt 
panuse ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse 2020. aastal 
võrdeliselt riigi osaga ühenduse selliste 
heitkoguste koguhulgast, mis pärinevad 
allikatest, mida direktiiv 2003/87/EÜ ei 
hõlma.
Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast
täiendavast vähendamisest.
Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.
5. Komisjon võtab meetmed, et 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid 
või muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel 
vastavalt vajadusele. 
Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. el

Selgitus

Pärast seda, kui ühendus on sõlminud rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva kokkuleppe, 
tuleb käesolevat otsust muuta, et arvesse võtta uut olukorda.

Muudatusettepanek 108
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 

välja jäetud
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saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.
Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

Or. en

Selgitus

Projektidest saadud ühikuid tuleks eraldada lisaks omamaistele jõupingutustele heitkoguste 
vähendamiseks, mitte nende asemel, nagu see on määratletud artiklis 3. Et tagada 
tehnoloogiline innovatsioon, mis on vajalik kasvuhoonegaaside vähendamiseks veelgi 
suuremal määral pärast 2020. aastat, ja piisavad stiimulid kiirelt arenevate riikide 
keskkonnasõbralikuks arenguks, peab EL oma eeskujuga teed näitama. Lubades 
liikmesriikidel ühikuid üle kanda, võetakse innovatsioonilt stiimulid.

Muudatusettepanek 109
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisala 

laiendamine
Käesoleva otsuse artikli 3 kohaste 
heitkoguste maksimumkoguseid 
kohandatakse vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 11 alusel välja antud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
saastekvootide hulgale ning see tuleneb 
kõnealuse direktiiviga hõlmatud allikate 
muudatusest pärast seda, kui komisjon on 
lõplikult heaks kiitnud riiklikud 
saastekvootide eraldamise kavad 
ajavahemikuks 2008–2012 vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ. Komisjon 
avaldab kõnealusest kohandamisest 
tulenevad andmed.
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Or. en

Selgitus

Arvestades, et heitkogustega kauplemise süsteem jääb käesoleva otsuse kohaldamisalasse, 
erinevalt praegusest, kus ta seda pigem täiendab, ei ole mingit vajadust 
kohandamismehhanismi järele, et võtta arvesse mis tahes suurenemisi heitkogustega 
kauplemise süsteemi raames, kuna see ei mõjuta mingil viisil siseriiklikke sihtkoguste summat.

Muudatusettepanek 110
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab aruande, milles 
hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist. 
Komisjon esitab kõnealuse aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud ettepanekud, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
oktoobriks 2016.

Komisjon koostab igal aastal aruande, 
milles hinnatakse käesoleva otsuse 
rakendamist. Komisjon esitab kõnealuse 
aruande, millele on vajaduse korral lisatud 
ettepanekud, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule iga aasta 31. oktoobriks.

Or. en

Selgitus

Otsusega tuleks viia sisse tihedam ajagraafik liikmesriikide otsuse rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks, alustades ettepanekus väljapakutust varem ning tehes seda kord 
aastas.

Muudatusettepanek 111
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa on välja jäetud.

Or. pl
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Selgitus

Arvestades muudatusettepanekut artikli 3 kohta, on soovitav jätta välja lisa, mis puudutab 
liikmesriikide süsinikdioksiidi heitkoguste piirmäärasid.

Muudatusettepanek 112
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – teine veerg – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärad 2020. aastaks 
võrreldes 2005. aasta kasvuhoonegaaside 
heidetega allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma

Liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärad 2020. aastaks 
võrreldes 1990. aasta kasvuhoonegaaside 
heidetega allikatest, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma

(Arvnäitajad tuleb uuesti arvutada)

Or. de

Selgitus

Võrdlusaasta peab olema 1990. Komisjoni kutsutakse üles arvnäitajad vastavalt ümber 
arvutama.

Muudatusettepanek 113
András Gyürk

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa

Komisjoni ettepanek

Liikmesriigi 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piirmäärad 
2020. aastaks võrreldes 

2005. aasta
kasvuhoonegaaside 

heidetega allikatest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei 

Liikmesriigi 2020. aasta
kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis 

tulenevad artikli 3 
rakendamisest

(süsinikdioksiidi 
ekvivalendi tonnides)
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hõlma
Belgia -15% 70954356

Bulgaaria 20% 35161279
Tšehhi Vabariik 9% 68739717

Taani -20% 29868050
Saksamaa -14% 438917769

Eesti 11% 8886125
Iirimaa -20% 37916451
Kreeka -4% 64052250

Hispaania -10% 219018864
Prantsusmaa -14% 354448112

Itaalia -13% 305319498
Küpros -5% 4633210

Läti 17% 9386920
Leedu 15% 18429024

Luksemburg -20% 8522041
Ungari 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Madalmaad -16% 107302767
Austria -16% 49842602
Poola 14% 216592037

Portugal 1% 48417146
Rumeenia 19% 98477458
Sloveenia 4% 12135860
Slovakkia 13% 23553300

Soome -16% 29742510
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Rootsi -17% 37266379
Ühendkuningriik -16% 310387829

Muudatusettepanek

Liikmesriigi 2020. aasta
kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis 

tulenevad artikli 3 
rakendamisest

(süsinikdioksiidi 
ekvivalendi tonnides)

(saastekvootidega 
kauplemise süsteemi 

kuuluvad ja selle 
süsteemi välised 

valdkonnad)

Liikmesriigi 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piirmäärad 
2020. aastaks võrreldes 

Kyoto protokolli 
eesmärkidega

(saastekvootidega 
kauplemise süsteemi 

kuuluvad ja selle 
süsteemi välised 

valdkonnad)

Belgia 110 535 -18%
Bulgaaria 100 043 -18%

Tšehhi Vabariik 146 541 -18%
Taani 45 402 -18%

Saksamaa 798 368 -18%
Eesti 32 155 -18%

Iirimaa 51 526 -18%
Kreeka 109 662 -18%

Hispaania 273 256 -18%
Prantsusmaa 462 419 -18%

Itaalia 396 270 -18%
Küpros -18%

Läti 19 546 -18%
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Leedu 32 278 -18%
Luksemburg 7 774 -18%

Ungari 88 948 -18%
Malta -18%

Madalmaad 164 207 -18%
Austria 56 394 -18%
Poola 434 302 -18%

Portugal 62 638 -18%
Rumeenia 213 093 -18%
Sloveenia 15 355 -18%
Slovakkia 54 355 -18%

Soome 58 223 -18%
Rootsi 61 531 -18%

Ühendkuningriik 559 581 -18%

Or. en

Selgitus

Vastavalt käesolevale ettepanekule peaks komisjoni ettepanekus 2020. aastaks esitatud 
eesmärgi saavutamiseks iga liikmesriik vähendama heitkoguseid oma Kyoto protokolli 
eesmärgi suhtes ühtselt 18%. Saastekvootidega kauplemise süsteem jääks samasuguseks nagu 
komisjoni ettepanekus KOM(2008) 16 lõplik – COD 2008/0013. Küpros ja Malta ei ole I lisa 
riigid ja neil ei ole Kyoto protokolli eesmärke. Nende arvnäitajad tuleks seetõttu kokku 
leppida läbirääkimiste teel.
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