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Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi Brysselissä 
8 ja 9 päivänä maaliskuuta pitämässään 
kokouksessa EU:n tavoitteeksi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä 30 prosenttia vuoden 1990 
tasosta; näin EU edistää 
maailmanlaajuisen ja kattavan 
sopimuksen aikaan saamista vuoden 2012 
jälkeiselle ajalle; edellytyksenä kuitenkin 
on, että muut teollisuusmaat sitoutuvat 
vastaaviin päästövähennyksiin ja että 
taloudellisesti edistyneemmät kehitysmaat 
sitoutuvat toteuttamaan asianmukaisia 
toimia vastuidensa ja valmiuksiensa 
mukaisesti.

(3) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi Brysselissä 
8 ja 9 päivänä maaliskuuta pitämässään 
kokouksessa EU:n tavoitteeksi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä 30 prosenttia vuoden 1990 
tasosta; tarkoituksena on saada aikaan 
maailmanlaajuinen ja kattava sopimus
vuoden 2012 jälkeiselle ajalle; 
edellytyksenä kuitenkin on, että muut 
teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin 
päästövähennyksiin ja että taloudellisesti 
edistyneemmät kehitysmaat sitoutuvat 
toteuttamaan asianmukaisia toimia 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti.

Or. ro

Perustelu

EU on esittänyt tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuoden 
1990 tasosta. Vain jos saadaan aikaan Kioton sopimusta seuraava kansainvälinen sopimus, 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä jopa 30 prosentin vähennyksen aikaansaamiseksi vuoden 
1990 tasoon verrattuna.
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Tarkistus 22
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kuten hallitustenvälinen 
ilmastopaneelikin (IPCC) on korostanut, 
ydinvoima nousee keskeiseen asemaan 
ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhdessä 
uusiutuvan energian kanssa jopa 
60 prosenttia energiastamme voisi vuonna 
2020 olla peräisin hiilidioksidittomasta 
tuotannosta. Ydinvoimalla voitaisiin 
tuottaa kustannustehokkaasti suuri osa 
peruskuormasähköstä, kun taas 
uusiutuvia energialähteitä käytettäisiin 
normaali- ja kulutushuipputilanteissa.

Or. de

Perustelu

Ranskassa, jossa suuri osa sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, syntyy nykyään selvästi 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä asukasta kohti kuin sen naapurimaissa. Jos 
ilmastonmuutoksen torjunta halutaan ottaa tosissaan ja kilpailukykyä vaarantamatta, 
ydinvoiman lisäämistä ei voida sivuuttaa, kun otetaan huomioon uusiutuviin energialähteisiin 
liittyvät selvästi suuremmat kustannukset. Lisäksi näin varmistetaan toimitusvarmuus.

Tarkistus 23
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 2005, sillä vuosi 2005 on 
viimeisin, jolta on saatavilla todennettuja 

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä ilmastonmuutosta koskevaan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimukseen liitetyssä Kioton 
pöytäkirjassa jäsenvaltiolle vahvistetun 
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tietoja kasvihuonekaasupäästöistä. viitevuoden mukaisesti.

Or. hu

Perustelu

Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ovat ratifioineet Kioton pöytäkirjan ja sitoutuneet panemaan 
sen täytäntöön. Se on ensimmäinen sitova monenvälinen pöytäkirja, se on laadittu laajassa 
kansainvälisessä yhteistyössä ja sen tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 
On asianmukaista määritellä ilmastonsuojeluvelvoitteet suhteessa perusarvoihin ja asettaa ne 
avoimeen järjestelmään peräkkäisiksi viitekausiksi kansainvälisten ja EU:n sitoumusten 
täyttämiseksi.

Tarkistus 24
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 2005, sillä vuosi 2005 on 
viimeisin, jolta on saatavilla todennettuja 
tietoja kasvihuonekaasupäästöistä.

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 1990 kevään 2008 
Eurooppa-neuvoston päätelmiä 
vastaavasti ja ottaen huomioon tarpeen 
varmistaa jäsenvaltioiden tasapuolinen 
kohtelu.

Or. en

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu ja ottaa huomioon jo toteutetut toimenpiteet, joilla jotkut jäsenvaltiot 
ovat onnistuneet vähentämään päästöjä huomattavasti vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana. 
Asia olisi myös sopusoinnussa Eurooppa-neuvoston suositusten kanssa; neuvosto suositti, että 
uudessa taakanjakojärjestelmässä tunnustettaisiin ja huomioitaisiin jäsenvaltioiden aiemmat 
saavutukset.  Vuotta 1990 käytetään vertailukohtana Kioton pöytäkirjassa; myös EU on 
käyttänyt sitä vähentämistavoitteidensa asettamisessa.
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Tarkistus 25
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 2005, sillä vuosi 2005 on 
viimeisin, jolta on saatavilla todennettuja 
tietoja kasvihuonekaasupäästöistä.

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 1990 Kioton pöytäkirjaa 
vastaavasti.

Or. pl

Perustelu

Jotkut jäsenvaltiot ovat noudattaneet tiukasti Kioton pöytäkirjan velvoitteitaan ja vähentäneet 
hiilidioksidipäästöjään todella paljon, kun taas toiset ovat kylläkin allekirjoittaneet 
pöytäkirjan, mutta eivät ole edistyneet lainkaan päästöjen vähentämisessä. Ei ole 
hyväksyttävää rankaista ensin mainittuja ja palkita viimeksi mainittuja.

Tarkistus 26
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen 
BKT asukasta kohden ja siten korkeat 
BKT:n kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimyksissä olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasupäästöjen 
nettovähennys, joka on saavutettu 
jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjassa
vahvistetun viitevuoden ja ensimmäisen 
laskentavuoden päättymisen välisenä 
aikana, ja vähentämispyrkimysten olisi 
perustuttava jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun periaatteeseen ja tarpeeseen 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla, ja 
niissä olisi otettava huomioon yhteisten, 
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tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

mutta eriytettyjen vastuiden periaate sekä 
kehittyneiden että kehitysmaiden ja 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
suhteissa. Kunkin jäsenvaltion on 
vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä 
Kioton pöytäkirjassa vahvistetun 
viitevuoden tasosta.

Or. hu

Perustelu

EU ja jäsenvaltiot ovat antaneet erityisen sitoumuksen ja ovat velvollisia panemaan 
kansallisen lainsäädännön kautta täytäntöön Kioton pöytäkirjan säännökset. 
Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen vähentäminen yhteisesti ei muodosta poikkeusta tästä 
sitoumuksesta. Kunkin sopimuspuolen olisi toimitettava todennettavissa olevia tuloksia 
velvoitteiden täyttämisestä.

Tarkistus 27
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla ottaen huomioon
jäsenvaltioiden suhteellinen 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
ja suhteelliset 
kasvihuonekaasupäästömäärät asukasta 
kohden.
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Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

Or. pl

Perustelu

Ympäristön kannalta on oikein, että jäsenvaltiot, joilla on suurimmat hiilidioksidipäästöt 
asukasta kohden, ponnistelevat ankarammin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tarkistus 28
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu ja ottaa huomioon jo toteutetut toimenpiteet, joilla jotkut jäsenvaltiot 
ovat onnistuneet vähentämään päästöjä huomattavasti vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana. 
Asia olisi myös sopusoinnussa Eurooppa-neuvoston suositusten kanssa; neuvosto suositti, että 
uudessa taakanjakojärjestelmässä tunnustettaisiin ja huomioitaisiin jäsenvaltioiden aiemmat 
saavutukset.  Vuotta 1990 käytetään vertailukohtana Kioton pöytäkirjassa; myös EU on 
käyttänyt sitä vähentämistavoitteidensa asettamisessa.

Tarkistus 29
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, koska jotkut jäsenvaltiot ovat jo vuosien 1990 ja 
2005 välisenä aikana toteuttaneet merkittäviä vähentämistoimenpiteitä. Bruttokansantuloa 
käytetään EU:n omien varojen laskennassa, ja se on bruttokansantuotetta objektiivisempi 
perusta.

Tarkistus 30
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 31
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

Or. hu

Perustelu

Koska ehdotus edellyttää jäsenvaltioilta yhdenmukaisia vähennyksiä, johdanto-osan 
8 kappaleessa esitetyt vähennysmäärät ovat tarpeettomia.
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Tarkistus 32
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
5 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle. Myös 
jäsenvaltioiden, joiden 
kasvihuonekaasupäästöt ovat jokaisena 
jaksoon 2013–2020 kuuluvana vuonna 
raja-arvon tasolla tai vuoden 2020 
tavoitearvon alapuolella, olisi voitava 
käydä kauppaa ylimääräisillä 
päästövähennyksillään muiden 
jäsenvaltioiden auttamiseksi pysymään 
raja-arvoissa ja saavuttamaan tavoitteet.

Or. de

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, koska jotkut jäsenvaltiot ovat jo vuosien 1990 ja 
2005 välisenä aikana toteuttaneet merkittäviä vähentämistoimenpiteitä. Jäsenvaltiot 
tarvitsevat velvoitteidensa täyttämisessä enemmän joustavuutta. Siksi 5 prosenttia on 
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sopivampi kuin 2 prosenttia. Lisäjoustavuutta olisi luotava jäsenvaltioiden välisellä kaupalla.

Tarkistus 33
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle. Jäsenvaltion, jonka 
kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosina 
2013–2020 raja-arvon alapuolella tai 
vuoden 2020 tavoitetason alapuolella,
olisi voitava käydä kauppaa ylimääräisillä 
päästövähennyksillään muiden 
jäsenvaltioiden kanssa niiden 
auttamiseksi pysymään raja-arvoissa ja 
saavuttamaan tavoitteensa.

Or. en
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Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu ja ottaa huomioon niiden ponnistelut, jotka ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjä huomattavasti vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana. Vuotta 1990 
käytetään vertailukohtana Kioton pöytäkirjassa.

Koska 20 prosentin tavoite on EU:n yhteinen tavoite, päästövähennykset olisi saavutettava 
siellä, missä niiden saavuttaminen on kustannustehokkainta. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
siirtää tavoitteet ylittävät vähennyksensä muille edellyttäen, että valvonta on asianmukaista.  
Näin jäsenvaltioita myös kannustetaan ylittämään tavoitteensa.

Tarkistus 34
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 30 prosenttia
vuoden 1990 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 30 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 3 
prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

Or. pl
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Perustelu

Päästöraja nostetaan 20 prosentista 30 prosenttiin, koska vertailukohdaksi (aiemmin vuosi 
2005) otetaan vuosi 1990.

Tarkistus 35
Anni Podimata

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä asettaa vähennyksille ylärajoja. Monilla jäsenvaltioilla on 
mahdollisuuksia ja/tai poliittisia kannustimia panostaa hiilettömään talouteen.
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Tarkistus 36
Anni Podimata

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on sitouduttava 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistoimiin kehitysmaissa ja
huolehdittava siitä, että vähintään 
50 prosenttia näistä hyvityksistä ostetaan 
vähiten kehittyneistä maista ja pienistä 
saarikehitysmaista, jotta voidaan edistää
hankkeiden oikeudenmukaista 
maantieteellistä jakautumista ja 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutos aiheuttaa vahinkoa juuri niille maille ja ihmisille, jotka ovat vähiten 
vastuussa sen syistä ja joilla on heikoimmat valmiudet huolehtia sen seurauksista; tällaisia 
maita ovat vähiten kehittyneet maat ja pienet saarikehitysmaat. Teollisuusmailla, myös 
EU:lla, on sekä nykypäivän että historiallinen vastuu ja taloudellisia ja teknisiä välineitä 
toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
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Tarkistus 37
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
vähintään 50 prosenttia näistä 
hyvityksistä ostetaan vähiten kehittyneistä 
maista, jotta voidaan edistää hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista. Kaikissa kolmansissa 
maissa toteutettavissa hankkeissa on 
varmistettava uuden vähähiilisen 
teknologian siirto, ja niiden on täytettävä 
korkeat laatukriteerit, joilla varmistetaan 
niiden täydentävyys ja 
ympäristönsuojelullinen 
tarkoituksenmukaisuus.

Or. en

Perustelu

Vähiten kehittyneissä maissa toteutettavien CDM-hankkeiden hyvityskiintiö on hyvä 
menetelmä varmistaa puhtaan kehityksen mekanismin laaja ja tasapuolinen soveltaminen 
kehitysmaissa.   Vähiten kehittyneissä maissa on hyvin vähän CDM-hankkeita, ja kyseiset 
maat ovat kaikkein haavoittuvimpia ja vähiten kykeneviä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 40 prosenttia nykyisistä CDM-hankkeista 
ei ole täydentäviä ja että ne olisi toteutettu joka tapauksessa.  Niiden ympäristönsuojelullinen 
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tarkoituksenmukaisuus ja niiden panos kestävään kehitykseen on joskus kyseenalaista. Siksi 
hankkeiden on täytettävä vaatimukset, joilla varmistetaan täydentävyys ja laatu.

Tarkistus 38
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki unionin alueen yritykset, jotka 
toteuttavat kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeita kolmansissa maissa, 
noudattavat myös kotimaissaan 
kriteereitä, jotka koskevat 
ympäristönsuojelua, sosiaalista 
hyvinvointia ja eurooppalaisten arvojen 
edistämistä. Jäsenvaltioiden on 
huolehdittava siitä, että niiden toimenpiteet 
näiden hyvitysten ostamiseksi edistävät 
hankkeiden oikeudenmukaista 
maantieteellistä jakautumista ja 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

Or. ro
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Tarkistus 39
Nikolaos Vakalis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaansaamista 
ja että hyvitykset täyttävät tiukkojen 
ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien 
lisäksi myös täydentävyyskriteerit, jotka 
ovat kansainvälisten laatukriteerien, 
kuten Gold Standard -kriteerien mukaisia.

Or. el

Perustelu

On syytä varmistaa, että hyvitykset ovat täydentäviä ja "aitoja" ja että niiden käytöllä voidaan 
todella vähentää paikallisia päästöjä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin tietty joustovara sen 
suhteen, miten ne osallistuvat yhteisön kokonaistavoitteiden toteuttamiseen.
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Tarkistus 40
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Keinona tasata päästövähennyksistä 
jäsenvaltioille koituvia kustannuksia ja 
mahdollistaa suurempi maantieteellinen 
joustavuus sekä parantaa samalla 
yhteisön kaikkia 
päästövähennyssitoumuksia koskevaa 
yleistä kustannustehokkuutta 
jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää osa 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toisille jäsenvaltioille. Tällaisia siirtoja 
säänneltäisiin kahdenvälisillä 
sopimuksilla, ja siirtojen avoimuus 
varmistettaisiin ilmoittamalla niistä 
komissiolle ja kirjaamalla ne 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
rekistereihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella lisätään kustannustehokkuutta EU:n tavoitteiden saavuttamisessa ja 
tunnustetaan samalla tarve keskittyä kotimaiseen vähentämiseen yhteisön tavoitteiden 
puitteissa sekä varmistetaan, että jäsenvaltioille koituvat eri suuruiset kulut tasaantuvat.

Tarkistus 41
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin jonkun 
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jäsenvaltioiden kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä.
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään kauden 
2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kyseisellä 
kaudella rekisteröidyistä ja toteutetuista 
hankkeista sekä kaikkien jäsenvaltioiden
kyseisellä kaudella hyväksymistä 
hanketyypeistä.

jäsenvaltion kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään kauden 
2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin jonkun 
jäsenvaltion kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 42
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä.
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään kauden 
2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kyseisellä 
kaudella rekisteröidyistä ja toteutetuista 
hankkeista sekä kaikkien jäsenvaltioiden 
kyseisellä kaudella hyväksymistä 

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä, jotka 
koskevat uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta, lukuun ottamatta
suuria vesivoimahankkeita. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään 
kauden 2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kyseisellä 
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hanketyypeistä. kaudella rekisteröidyistä ja toteutetuista 
hankkeista sekä kaikkien jäsenvaltioiden 
kyseisellä kaudella hyväksymistä 
hanketyypeistä, jotka koskevat uusiutuvia 
energialähteitä ja kysynnän tehokkuutta, 
lukuun ottamatta suuria 
vesivoimahankkeita.

Or. en

Perustelu

Kompensointien salliminen hiilivuotoalttiilla teollisuusaloilla olisi epäjohdonmukaista. 
CDM-investoinneista saatavien hyvitysten tunnustaminen näillä aloilla voisi todellisuudessa 
tarkoittaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään hiilivuotoa.

Tarkistus 43
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vähiten kehittyneissä maissa on 
toteutettu vain muutamia harvoja puhtaan 
kehityksen mekanismin (CDM) hankkeita.
Koska yhteisö tukee CDM-hankkeiden 
oikeudenmukaista jakautumista muun 
muassa komission maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosliittoutuman kautta, olisi 
aiheellista varmistaa, että myös sellaisista 
hankkeista saatavat hyvitykset 
tunnustetaan, jotka käynnistetään vähiten 
kehittyneissä maissa kauden 2008–2012 
jälkeen, edellyttäen että ne ovat peräisin 
kaikkien jäsenvaltioiden kyseisellä 
kaudella hyväksymistä hanketyyppeistä.
Tällaiset hyvitykset olisi tunnustettava 
vuoteen 2020 saakka tai kunnes kyseinen 
maa tekee yhteisön kanssa sopimuksen, 
riippuen siitä, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

(11) Vähiten kehittyneissä maissa on 
toteutettu vain muutamia harvoja puhtaan 
kehityksen mekanismin (CDM) hankkeita. 
Koska yhteisö tukee CDM-hankkeiden 
oikeudenmukaista jakautumista muun 
muassa komission maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosliittoutuman kautta, olisi 
aiheellista varmistaa, että myös sellaisista 
hankkeista saatavat hyvitykset 
tunnustetaan, jotka käynnistetään vähiten 
kehittyneissä maissa kauden 2008–2012 
jälkeen, edellyttäen että ne ovat peräisin 
kaikkien jäsenvaltioiden kyseisellä 
kaudella hyväksymistä hanketyypeistä, 
jotka koskevat uusiutuvia energialähteitä 
ja kysynnän tehokkuutta, lukuun 
ottamatta suuria vesivoimahankkeita. 
Tällaiset hyvitykset olisi tunnustettava 
vuoteen 2020 saakka tai kunnes kyseinen 
maa tekee yhteisön kanssa sopimuksen, 
riippuen siitä, kumpi ajankohta on 
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aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Kompensointien salliminen hiilivuotoalttiilla teollisuusaloilla olisi epäjohdonmukaista. 
CDM investoinneista saatavien hyvitysten tunnustaminen näillä aloilla voisi todellisuudessa 
tarkoittaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään hiilivuotoa.

Tarkistus 44
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Joustavuuden lisäämiseksi ja 
kestävän kehityksen edistämiseksi 
kehitysmaissa jäsenvaltioiden olisi voitava 
käyttää hankkeista saatavia täydentäviä 
hyvityksiä yhteisön ja kolmansien maiden 
välisten sopimusten perusteella. Jos 
ilmastonmuutoksesta ei tehdä 
kansainvälistä sopimusta, jossa 
määritellään teollisuusmaiden sallitut 
päästömäärät, yhteistoteutushankkeita 
(JI-hankkeet) ei voida jatkaa enää vuoden 
2012 jälkeen. Tällaisista hankkeista 
saadut hyvitykset olisi kuitenkin 
edelleenkin tunnustettava kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

JI-kompensaatioiden käytön ehdoksi olisi asetettava vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskeva 
kattava kansainvälinen sopimus. Vaikka UNFCCC:n puitteissa tehtävä sopimus viivästyisi, ei 
ole syytä tehdä kahdenvälisiä järjestelyjä, joihin liittyy hankkeiden rahoituskysymyksiä, koska 
se haittaisi tavoitteena olevan sopimuksen aikaansaamista.
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Tarkistus 45
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää edelleen EU:ssa ja siten edistää 
yhteisön uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 
koskevasta vähentämispyrkimyksestä.
Jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää tämän 
määrän käyttämätön osa toisille 
jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.
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Tarkistus 46
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 
koskevasta vähentämispyrkimyksestä.
Kunkin jäsenvaltion olisi voitava siirtää 
tämän enimmäisrajan käyttämätön osa 
toiselle jäsenvaltiolle.

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään 10 prosenttia
kyseisen jäsenvaltion vuoden 1990
päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää tämän 
enimmäisrajan käyttämätön osa toiselle 
jäsenvaltiolle.

Or. de

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, koska jotkut jäsenvaltiot ovat jo vuosien 1990 ja 
2005 välisenä aikana toteuttaneet merkittäviä vähentämistoimenpiteitä. Jäsenvaltiot 
tarvitsevat velvoitteidensa täyttämisessä enemmän joustavuutta. Siksi 10 prosenttia on 
sopivampi kuin 3 prosenttia, varsinkin kun ilmaston kannalta on samantekevää, missä
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vähennykset saadaan aikaan. Investoijille asialla on sen sijaan suuri merkitys.

Tarkistus 47
Anni Podimata

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille.

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta,
energian toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille, 
edellyttäen, että vähintään 50 prosenttia 
tällaisista hankkeista toteutetaan vähiten 
kehittyneissä maissa ja pienissä 
saarikehitysmaissa.

Or. en
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Tarkistus 48
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Heti kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on saatu aikaan, 
jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vain 
sellaiset sertifioidut päästövähennykset, 
jotka ovat peräisin kyseisen sopimuksen 
ratifioineista maista ja jotka ovat yhteisen 
lähestymistavan mukaiset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 49
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 280/2004/EY. Lisäksi joka toinen 
vuosi olisi arvioitava ennakoitua edistystä, 
ja vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
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arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta.. arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 
Arvioon olisi sisällytettävä myös 
jäsenvaltioiden rekisteröimien ja/tai 
toteuttamien CDM-hankkeiden arviointi, 
jotta voidaan todeta, ovatko ne 
sopusoinnussa tässä päätöksessä 
esitettyjen laatuvaatimusten kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhteisön on myös tärkeää valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat tässä päätöksessä esitettyjä 
CDM-hankkeiden laatuvaatimuksia. Kyseisten vaatimusten noudattamisella saadaan 
laadukkaampia CDM-hankkeita.

Tarkistus 50
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 280/2004/EY. Raportteihin olisi 
sisällytettävä ennusteita 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
jotka saadaan aikaan kaikilla tärkeillä 
aloilla toteutettaviksi tarkoitettujen 
toimenpiteiden avulla vuodeksi 2050 
asetettujen vähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi. Lisäksi joka toinen vuosi 
olisi arvioitava ennakoitua edistystä, ja 
vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta.
Komission olisi osana tätä joka toinen 
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vuosi tehtävää arviointia arvioitava 
edistymistä sen varmistamisessa, että 
yhteisön eri politiikoilla (esimerkiksi 
maatalouden, tuotevaatimusten, 
rakennepolitiikkojen ja tutkimuksen 
alalla) edistetään 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisponnisteluja, ja raportoitava 
kyseisestä edistymisestä.

Or. en

Tarkistus 51
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon 
kasvihuonekaasupäästöissä tapahtunut 
muutos, joka on saavutettu jäsenvaltioille
Kioton pöytäkirjassa vahvistetun 
viitevuoden ja ensimmäisen 
laskentavuoden päättymisen välisenä 
aikana, yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä sekä yhteisten, mutta 
eriytettyjen vastuiden periaate. Lisäksi 
niiden hyvitysten määrää, jotka saadaan 
kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87EY soveltamisalaan 
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kuulumattomia lähteitä.

Or. hu

Perustelu

EU:n sisäisten sääntöjen on ilmennettävä niitä perusperiaatteita ja sitoumuksia, jotka sille 
Kioton prosessin osapuolena kuuluvat. Jäsenvaltioiden tähän mennessä saavuttamat tulokset 
on otettava huomioon uusia tavoitteita asetettaessa; muuten EU:n ilmastopolitiikka menettää 
uskottavuutensa.

Tarkistus 52
Nikolaos Vakalis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen jäsenvaltioiden
päästörajojen mukauttamisesta niin, että 
täytetään se kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumus, joka yhteisölle 
kyseisessä sopimuksessa asetetaan, ottaen 
huomioon jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun periaate ja tarve lisätä 
kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Ehdotuksessa olisi eriteltävä
niiden hyvitysten määrää, jotka saadaan 
kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää.

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden päästörajojen mukauttaminen ei saa tapahtua automaattisesti heti 

Adlib Express Watermark



AM\732191FI.doc 31/75 PE409.501v01-00

FI

sopimuksen tekemisen jälkeen. Näin varmistetaan, että sopimuksen säännökset tulevat 
huomioon otetuiksi.

Tarkistus 53
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän päätöksen tehokkuuden 
varmistamiseksi siinä olisi säädettävä 
mekanismista, jonka nojalla 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan 
vuosittaisen tavoitteensa ylittävälle 
jäsenvaltiolle voidaan määrätä sakko, 
jonka määrä vastaa direktiivin 
2003/87/EY nojalla laitoksiin 
sovellettavaa sakkoa, ja vähentää siltä 
vastaava määrä hiilidioksidiekvivalenttia 
mainitun direktiivin nojalla 
toteutettavasta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Kaikki tällaisista sakoista 
saadut tulot olisi sijoitettava yhteisön 
rahastoon, josta rahoitetaan 
ilmastonmuutoksen lieventämiseksi 
toteutettavia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmässä yritysten, jotka eivät noudata sääntöjä, on maksettava sakkoa 
sekä palautettava päästöoikeuksia (ostettu päästökauppamarkkinoilta tai huutokaupasta, ellei 
niillä ole ilmaisia päästöoikeuksia). Tällä päätöksellä luodaan vastaava järjestelmä 
valtioiden päästöille.
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Tarkistus 54
Nikolaos Vakalis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
siirrettävä toimivalta toteuttaa 
kansainvälisen sopimuksen tekemisen 
jälkeen tarvittavat toimenpiteet 
jäsenvaltioiden päästörajojen 
mukauttamiseksi, muuntyyppisten 
hankeperäisten hyvitysten käyttämiseksi 
kyseisen sopimuksen mukaisesti sekä
tämän päätöksen mukaisten tapahtumien 
tarkastamiseksi. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä päätöstä 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia tai muuttamalla niitä, niistä 
olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(19) Tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
siirrettävä toimivalta tämän päätöksen 
mukaisten tapahtumien tarkastamiseksi. 
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä päätöstä 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia tai muuttamalla niitä, niistä 
olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. el

Perustelu

Jäsenvaltioiden päästörajojen mukauttaminen ei saa tapahtua automaattisesti heti 
sopimuksen tekemisen jälkeen. Näin varmistetaan, että sopimuksen säännökset tulevat 
huomioon otetuiksi.
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Tarkistus 55
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään 
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
ja arvioidaan tämän sitoumuksen 
täyttymistä. Kansainvälisestä 
meriliikenteestä aiheutuvat päästöt 
kuuluvat päätöksen soveltamisalaan, 
mikäli niitä ei ole sisällytetty tai ei vielä 
ole sisällytetty direktiivin 2003/87/EY tai 
jonkin muun yhteisön säädöksen 
soveltamisalaan kansainvälisen 
meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 56
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Artiklan sisältö ei muutu; vain rajoittuminen päästökauppajärjestelmään kuulumattomiin 
lähteisiin poistetaan.

Tarkistus 57
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja määritelmiä.

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja relevantteja määritelmiä.

Lisäksi ”kasvihuonekaasupäästöillä” 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi ”kasvihuonekaasupäästöillä” 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin päästölähteitä ja nielujen 
aikaansaamia poistumia koskevien Kioton
pöytäkirjan sääntelemien menettelyjen 
mukaisesti määritellyistä lähteistä ja jotka 
on ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina.

Or. en

Tarkistus 58
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja määritelmiä.

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja määritelmiä.
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Lisäksi ”kasvihuonekaasupäästöillä” 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi ”kasvihuonekaasupäästöillä” 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
on ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina.

Or. hu

Perustelu

Mainitun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jää tärkeitä aloja, jotka aiheuttavat suuren 
osan kansallisista päästöistä. Koska tässä ehdotuksessa ei luetella yksittäisten alojen tehtäviä 
ja tavoitteita ja koska sen tarkoituksena on vähentää sellaisia päästöjä, joista ei säädetä 
mainitussa direktiivissä, ei ole mitään syytä määritellä lähteitä.

Tarkistus 59
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja määritelmiä.

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja relevantteja määritelmiä.

Or. en

Tarkistus 60
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Euroopan yhteisö vähentää vuoteen 
2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 
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30 prosentilla vuoden 1990 tasosta.
Tämän päätöksen mukaisesti olisi 
vähennettävä vastaavasti direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä. 
Komissio laskee direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvot ja 
määrät tonneina 
hiilidioksidiekvivalenttita jäsenvaltioita 
kohti.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli on todennut yksiselitteisesti, että teollisuusmaiden 
olisi vähennettävä päästöjään vähintään 25–40 prosentilla, jos halutaan välttää maapallon 
lämpötilan nousu kahdella asteella. EU kannatti tätä suuruusluokkaa Balilla viime vuonna 
pidetyssä YK:n kokouksessa.

Tarkistus 61
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästönsä sille tämän 
päätöksen liitteessä asetettuun määrään.
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Or. en

Perustelu

Taakanjaon olisi perustuttava kaikista lähteistä, myös päästökauppajärjestelmään kuuluvilta 
aloilta peräisin oleviin kasvihuonekaasupäästöihin sovellettaviin kansallisiin ylärajoihin.

Tarkistus 62
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on mukautettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle asetetulla 
määrällä käyttäen vertailukohtana vuotta 
1990.

Or. pl

Perustelu

Vuosi 1990 on ensimmäinen soveltamisvuosi laskettaessa Kioton pöytäkirjan 
allekirjoittajamaiden hiilidioksidipäästövähennyksiä.
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Tarkistus 63
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 1990.

Or. en

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu ja ottaa huomioon jo toteutetut toimenpiteet, joilla jotkut jäsenvaltiot 
ovat onnistuneet vähentämään päästöjä huomattavasti vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana. 
Asia olisi myös sopusoinnussa Eurooppa-neuvoston suositusten kanssa; neuvosto suositti, että 
uudessa taakanjakojärjestelmässä tunnustettaisiin ja huomioitaisiin jäsenvaltioiden aiemmat 
saavutukset.  Vuotta 1990 käytetään vertailukohtana Kioton pöytäkirjassa; myös EU on 
käyttänyt sitä vähentämistavoitteidensa asettamisessa.

Tarkistus 64
Anni Podimata

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 

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

on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
vähintään kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen päästöihin 
vuonna 2005.

Or. en

Tarkistus 65
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1a. Hanketoiminnoista saatavia hyvityksiä 
ei voi käyttää tämän artiklan velvoitteiden 
täyttämiseksi, ellei varmisteta vähintään 
yhteensä 30 prosentin vähennystä 
yhteisön sisäisissä 
kasvihuonekaasupäästöissä.

Or. en

Perustelu

Vaikka parannettuja ulkoisia mekanismeja voitaisiinkin ehkä käyttää myös vuoden 2012 
jälkeistä aikaa koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemisen jälkeen, näitä hyvityksiä ei 
pitäisi käyttää heikentämään EU:n ponnisteluja, jotka ovat välttämättömiä sisäisten päästöjen 
vähentämiseksi.

Tarkistus 66
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä 
kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti 
sen varmistamiseksi, etteivät päästöt ylitä 
kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 2020 
asetettua enimmäistasoa, joka esitetään 
liitteessä. Tämän lineaarisen 
rajoittamisen lähtökohdaksi jäsenvaltiot 
voivat valita seuraavista kahdesta 
vaihtoehdosta:

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä 
kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
esitetään liitteessä.

– joko jäsenvaltiolle Kioton pöytäkirjassa 
määritetty tavoite tai

– jäsenvaltion vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräiset päästöt, jotka on ilmoitettu 
ja todennettu päätöksen 280/2004/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alakohtien sisältö ei muutu; vain rajoittuminen päästökauppajärjestelmään kuulumattomiin 
lähteisiin poistetaan. Lineaarinen rajoittaminen perustuisi lähtökohtaisesti Kioton 
sitoumuksiin. Koska joustomekanismin käyttö Kioton sitoumusten saavuttamiseksi 
todennäköisesti kuitenkin muuttuu Kioton sopimuksen umpeutumisen eli vuoden 2012 jälkeen, 
on syytä säilyttää mahdollisuus valita vuosien 2008–2010 keskiarvo.

Tarkistus 67
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 

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

varmistettava, etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
ylitä sen vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä, 
jotka ovat peräisin tällaisista lähteistä ja 
jotka on ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY mukaisesti ja ilmoitettu
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti.

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 3 kohdasta ja 4 artiklasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
esitetään liitteessä.

Or. en

Tarkistus 68
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro
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Tarkistus 69
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä 
kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
esitetään liitteessä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lineaarisessa vähentämisessä ei oteta huomioon tekniikan kehitystä, joka ei ole lineaarista. 
Lisäksi on otettava huomioon toissijaisuusperiaate. Lopullisen tavoitteen on oltava ratkaiseva 
tekijä.

Tarkistus 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 3 kohdasta ja 4 artiklasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 3 kohdasta ja 4 artiklasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
esitetään liitteessä.

Or. ro
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Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on investoitava energiatehokkaaseen ja 
saastuttamattomaan tekniikkaan. Kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus käyttää 
tällaista tekniikkaa sellaisen investointisuunnitelman pohjalta, johon sisältyy mitattavissa 
olevia indikaattoreita ja ei-lineaarinen malli ja jolla investointikauden lopuksi voidaan 
päästä samoihin päästötasoihin kuin komission ehdottamassa lineaarisessa mallissa.

Tarkistus 71
Alyn Smith

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot varmistavat 2 kohdan 
täytäntöön panemiseksi, että niiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
rajoittamisessa otetaan huomioon niiden 
alueiden erityistarpeet, jotka kärsivät 
vakavista ja pysyvistä maantieteellisistä ja 
väestötieteellisistä vaikeuksista.

Or. en

Perustelu

Taakanjaon olisi ilmennettävä yhteisön taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteita.

Tarkistus 72
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 3. Vuosina 2013–2019 kukin 
jäsenvaltio voi siirtää seuraavalta vuodelta 
määrän, joka on 2 prosenttia sille 
asetetusta 2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 5 prosenttia sille asetetusta 
2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 
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jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle 
tai siirtää ne toiselle jäsenvaltiolle, joka 
voi käyttää siirretyn määrän 
noudattaakseen 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvoja 
sinä vuonna, jona ylimääräiset 
päästövähennykset on saavutettu.

Or. de

Perustelu

Ks. johdanto-osan kappaleeseen esitettyjen tarkistusten perustelut.

Tarkistus 73
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 
2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 
jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 1 prosenttia sille asetetusta 
2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 
jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

Or. en

Perustelu

Kahden prosentin määrä olisi monille jäsenvaltioille suuri osa niiden vähennysvelvoitteesta, 
ja siksi se voisi vaarantaa todellisen lineaarisen vähennyksen. Kun enimmäismääräksi 
asetetaan 1 prosentti, on todennäköisempää, että jäsenvaltioiden päästöt rupeavat todella 
vähenemään.
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Tarkistus 74
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltion päästöt ylittävät 
2 kohdassa vahvistetun tason, 
jäsenvaltion on kompensoitava tämä 
alisuoriutuminen seuraavana vuonna 
kertomalla edeltävän vuoden liikapäästöt 
pakollisella ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen lisäkertoimella 1,3. Jos 
jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi 
siirtää vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

Or. en

Perustelu

Koska ilmastonmuutoksen torjunnassa ratkaisevaa on päästövähennysten kokonaismäärä, 
sakot yksinään eivät riitä. Komission olisi käytettävä samaa korjauskerrointa 1,3, jota 
käytetään myös Kioton pöytäkirjan mekanismissa.

Tarkistus 75
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a kohta
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että kaudella 2008–2012 Kioton 
pöytäkirjan mukaisesti, tai mikäli uuden 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
allekirjoittaminen viivästyy, siihen saakka 
kunnes se tulee voimaan, Kioton 
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pöytäkirjan 17 artiklassa tarkoitetut 
hanketoiminnoista saadut
päästövähennykset ja Kioton pöytäkirjan 
3 artiklassa tarkoitetut toiselta 
jäsenvaltiolta saadut kiintiöt osana 
vuosittaisia päästökiintiöitä, joita ei ole 
käytetty, ovat jäsenvaltioiden toteuttamia 
kotimaisia toimenpiteitä täydentäviä.

Or. hu

Perustelu

Kioton pöytäkirjan mukaan joustomekanismi on välttämättömiä kansallisia toimenpiteitä 
täydentävä. Tässä päätöksessä on perusteltua korostaa joustotoimenpiteiden täydentävää 
luonnetta, jotta estetään sellaiset tilanteet, että jäsenvaltiot eivät ehkä kykene täyttämään 
voimaan tulevia velvoitteita.

Tarkistus 76
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomilla aloilla 
syntyviä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä edelleen vuosittain myös 
vuoden 2020 jälkeen niin, että 
vuoteen 2050 mennessä päästöt ovat 
vähentyneet kaikkiaan vähintään 
80 prosentilla vuoden 1990 tasosta, jotta 
päästään lopulliseen tavoitteeseen eli 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
Euroopan unionissa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen täydelliseen 
eliminointiin. Komissio tarkastelee 
vuoteen 2011 mennessä, onko 
asianmukaista eritellä yhteisön 
vähennystavoitteet myös kyseisen jakson 
jälkeen. Muussa tapauksessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
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päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
päästöjensä vuosittaiset vähennykset 
yhdenmukaisen vähennystekijän avulla.

Or. en

Perustelu

Jos EU aikoo noudattaa kahden asteen tavoitettaan, sen olisi jo nyt toteutettava pidemmän 
aikavälin päästövähennyksiä. Ympäristöasioiden neuvosto on jo esittänyt, että yhteisön 
päästöjä olisi leikattava 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 77
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jotta varmistetaan Euroopan unionin 
20 prosentin energiansäästöpotentiaalin 
toteutuminen vuoteen 2020 mennessä, 
mahdollisuuksien toteuttamista 
käsittelevästä energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta (KOM(2006)545) 
tehdään jäsenvaltioita sitova.
Komissio esittää tätä koskevia toimenpide-
ehdotuksia viimeistään vuonna 2009.

Or. en

Perustelu

Energiansäästö on kustannustehokkain keino torjua ilmastonmuutosta, ja silti yhteisön 
asettama tehokkuustavoite on ainoa vuoden 2020 tavoite, joka ei ole oikeudellisesti sitova. 
Euroopan mahdollisuuksien hyödyntäminen on otettava ensijaiseksi tavoitteeksi, jos halutaan 
luoda vakaa ilmapiiri ja toimia EU:n talouden ja EU-kansalaisten hyvinvoinnin intressien 
mukaisesti. Energiatehokkuustavoitteen asettaminen oikeudellisesti sitovaksi tavoitteeksi on 
ainoa keino asian varmistamiseksi.
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Tarkistus 78
Gunnar Hökmark

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 
3 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toiselle jäsenvaltiolle. Päästöoikeudet 
hankkiva jäsenvaltio voi käyttää ne 
3 artiklassa tarkoitettujen velvoitteidensa 
täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 79
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnoista saatujen hyvitysten 
käyttö.

Hanketoiminnoista saatujen hyvitysten 
käyttö ja vaaditun tason ylittävien 
kansallisten päästövähennysten siirto

Or. en

Tarkistus 80
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a–c kohdat

Komission teksti Tarkistus

(a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 

(a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
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ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

ovat peräisin jonkun jäsenvaltion
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

(b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

(b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne
ovat peräisin jonkun jäsenvaltion
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

(c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä, kunnes nämä maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehdyn 
sopimuksen tai vuoteen 2020 saakka, 
riippuen siitä, kumpi on aikaisempi 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 81
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
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joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä;

joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä;

Or. en

Tarkistus 82
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä, jotka koskevat uusiutuvia 
energialähteitä ja kysynnän tehokkuutta, 
lukuun ottamatta CER:iä suurista 
vesivoimahankkeista;

Or. en

Perustelu

Kompensointien salliminen hiilivuotoalttiilla teollisuusaloilla olisi epäjohdonmukaista. 
CDM-investoinneista saatavien hyvitysten tunnustaminen näillä aloilla voisi todellisuudessa 
tarkoittaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään hiilivuotoa. Uusiutuvien 
energialähteiden ja kysynnän tehokkuuden alalla toteutettavien hankkeiden osalta on 
varmistettu, että ne eivät edusta teollista vientitoimintaa.
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Tarkistus 83
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista;

Or. en

Tarkistus 84
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, jotka 
koskevat uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta, lukuun ottamatta 
CER:iä suurista vesivoimahankkeista;

Or. en

Perustelu

Kompensointien salliminen hiilivuotoalttiilla teollisuusaloilla olisi epäjohdonmukaista. CDM-
investoinneista saatavien hyvitysten tunnustaminen näillä aloilla voisi todellisuudessa 
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tarkoittaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään hiilivuotoa. Uusiutuvien 
energialähteiden ja kysynnän tehokkuuden alalla toteutettavien hankkeiden osalta on 
varmistettu, että ne eivät edusta teollista vientitoimintaa.

Tarkistus 85
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, jotka 
koskevat uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta, lukuun ottamatta 
CER:iä suurista vesivoimahankkeista,
kunnes nämä maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai 
vuoteen 2020 saakka, riippuen siitä, kumpi 
on aikaisempi ajankohta.

Or. en

Perustelu

Kompensointien salliminen hiilivuotoalttiilla teollisuusaloilla olisi epäjohdonmukaista. CDM-
investoinneista saatavien hyvitysten tunnustaminen näillä aloilla voisi todellisuudessa 
tarkoittaa taloudellisia kannustimia, joilla edistetään hiilivuotoa. Uusiutuvien 
energialähteiden ja kysynnän tehokkuuden alalla toteutettavien hankkeiden osalta on 
varmistettu, että ne eivät edusta teollista vientitoimintaa.
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Tarkistus 86
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä 
kaudella 2008–2012, kunnes nämä maat 
ovat ratifioineet yhteisön kanssa tehdyn 
sopimuksen tai vuoteen 2020 saakka, 
riippuen siitä, kumpi on aikaisempi 
ajankohta.

Or. en

Tarkistus 87
Nikolaos Vakalis

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista ja että hyvitykset täyttävät 
tiukkojen ympäristö- ja sosiaalisten 
kriteerien lisäksi myös 
täydentävyyskriteerit, jotka ovat 
kansainvälisten laatukriteerien, kuten 
Gold Standard -kriteerien mukaisia.

Or. el
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Perustelu

On syytä varmistaa, että hyvitykset ovat täydentäviä ja "aitoja" ja että niiden käytöllä voidaan 
todella vähentää paikallisia päästöjä. Jäsenvaltioilla on kuitenkin tietty joustovara sen 
suhteen, miten ne osallistuvat yhteisön kokonaistavoitteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 88
Anni Podimata

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
vähintään 50 prosenttia näistä 
hyvityksistä ostetaan vähiten kehittyneistä 
maista ja pienistä saarikehitysmaista, jotta 
voidaan edistää hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Or. en

Tarkistus 89
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Or. en
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Tarkistus 90
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. ro

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 91
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
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päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 92
Dragoş Florin David

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä ja ERU:iä, jotka ovat 
peräisin kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

Or. en

Tarkistus 93
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä ja 
päästövähennysyksiköitä (ERU), jotka 
ovat peräisin kyseisen sopimuksen 
ratifioineista kolmansista maista.

Or. ro

Perustelu

Sertifioitujen päästövähennysten (CER) ohella olisi otettava huomioon myös 
päästövähennysyksiköt (ERU).
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Tarkistus 94
Miloslav Ransdorf

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Poistetaan.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen kannalta on yhdentekevää, onko toimi toteutettu yhteisössä vai yhteisön 
ulkopuolella. Ilmastonmuutoksen torjuntatoimet ovat maailmanlaajuinen haaste ja vastuu. 
Siksi kaikki maat, alat ja kasvihuonekaasut olisi mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
yhteen järjestelmään, vaikka sillä ei päästäisikään ihanteelliseen tulokseen. Tällä hillitään 
päästöjen/sähkön hintoja, mikä hyödyttää yritysten kilpailukykyä.

Tarkistus 95
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään 10 prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 1990
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 1990/87/EY 
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soveltamisalaan. soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Ks. johdanto-osan 13 kappaleeseen esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 96
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään neljä prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuus johdanto-osan 13 kappaleeseen esitetyn tarkistuksen 5 kanssa.

Tarkistus 97
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
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jäsenvaltion vuoden 2005
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan. Kukin jäsenvaltio voi 
siirtää käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

jäsenvaltion vuoden 1990
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 1990/87/EY 
soveltamisalaan. Kukin jäsenvaltio voi 
siirtää käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Or. en

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990, jotta voidaan varmistaa jäsenvaltioiden 
tasapuolinen kohtelu ja ottaa huomioon jo toteutetut toimenpiteet, joilla jotkut jäsenvaltiot 
ovat onnistuneet vähentämään päästöjä huomattavasti vuosien 1990 ja 2005 välisenä aikana. 
Asia olisi myös sopusoinnussa Eurooppa-neuvoston suositusten kanssa; neuvosto suositti, että 
uudessa taakanjakojärjestelmässä tunnustettaisiin ja huomioitaisiin jäsenvaltioiden aiemmat 
saavutukset.  Vuotta 1990 käytetään vertailukohtana Kioton pöytäkirjassa; myös EU on 
käyttänyt sitä vähentämistavoitteidensa asettamisessa.

Tarkistus 98
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle tai seuraavalle 
vuodelle. Jäsenvaltioissa, joissa on 
erittäin paljon maanteiden kansainvälistä 
kauttakulkuliikennettä, hyvitysten 
vuosittainen käyttö voidaan 
kaksinkertaistaa. Komissio ehdottaa 
puolueettomia sääntöjä, joilla 
määritetään maanteiden kansainvälisen 
kauttakulkuliikenteen taso, josta lähtien 
asianomaiset jäsenvaltiot voivat käyttää 
lisähyvityksiä. Säännöt vahvistetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. fr
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Perustelu

Tietyissä jäsenvaltioissa on erittäin paljon maanteiden kansainvälistä kauttakulkuliikennettä, 
joka lisää niiden hiilidioksidipäästöjä, eikä vapaan liikkuvuuden periaate anna niille mitään 
mahdollisuutta kieltää liikennettä. Näille jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus ostaa 
lisähyvityksiä kauttakulkuajoneuvojen aiheuttamien päästöjen kompensoimiseksi.

Tarkistus 99
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot käyttävät 
hanketoiminnoista saatuja hyvityksiä, jos 
ne on saatu uusiutuvia energialähteitä ja 
loppukulutuksen tehokkuutta koskevista 
hankkeista, jotka täyttävät niin korkeat 
laatukriteerit, että niillä vamistetaan 
hankkeiden täydentävyys ja edistetään 
kestävää kehitystä.  Laatukriteerien olisi 
oltava vähintään Gold Standard 
-kriteerien tai vastaavien mukaisia. 
Sallittuja olisivat vain alle 10 MW:n 
vesivoimahankkeista saatavat hyvitykset, 
edellyttäen että ne täyttävät Maailman 
patokomission kriteerit.

Or. en

Perustelu

Gold Standard -kriteerejä voidaan käyttää CDM-hankkeiden laatustandardina, koska niiden 
laatija on riippumaton, avoimesti toimiva ja kansainvälisesti tunnustettu järjestö, joka tekee 
vertaisarviointeja korkealaatuisista hankkeista. Standardi on rajoitettu koskemaan 
uusiutuviin energialähteisiin ja loppukulutuksen tehokkuuteen littyviä hankkeita, ja siinä 
edellytetään, että hankkeissa noudatetaan UNFCCC:n täydentävyysehtojen perinteistä 
tulkintaa.

Koska suuriin vesivoimahankkeisiin liittyy usein tuhoisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia, 
tällaisten vaikutusten estämiseksi olisi sovellettava Maailman patokomission kriteerejä.

Adlib Express Watermark



AM\732191FI.doc 61/75 PE409.501v01-00

FI

Tarkistus 100
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot käyttävät 
hanketoiminnoista saatuja hyvityksiä, jos 
ne on saatu uusiutuvia energialähteitä ja 
loppukulutuksen tehokkuutta koskevista 
hankkeista, jotka täyttävät niin korkeat 
laatukriteerit, että niillä vamistetaan 
hankkeiden täydentävyys ja edistetään 
kestävää kehitystä.  Laatukriteerien olisi 
oltava vähintään Gold Standard 
-kriteerien tai vastaavien mukaisia. 
Sallittuja olisivat vain alle 10 MW:n 
vesivoimahankkeista saatavat hyvitykset, 
edellyttäen että ne täyttävät Maailman 
patokomission kriteerit.

Or. en

Perustelu

Gold Standard on riippumaton, avoimesti toimiva ja kansainvälisesti tunnustettu järjestö, 
joka tekee vertaisarviointeja korkealaatuisista hankkeista. Standardi on rajoitettu koskemaan 
uusiutuviin energialähteisiin ja loppukulutuksen tehokkuuteen littyviä hankkeita, ja siinä 
edellytetään, että hankkeissa noudatetaan UNFCCC:n täydentävyysehtojen perinteistä 
tulkintaa. Siinä vaaditaan myös UNFCCC:n valtuuttaman riippumattoman tahon todistus 
siitä, että hankkeella todella edistetään kestävää kehitystä, sosiaaliset edut mukaan luettuina.

Tarkistus 101
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 
N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa
ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, jotka 

1. Kunkin jäsenvaltion on seuraavan 
vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä
ilmoitettava direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
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johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, ja
raportoitava hyvitysten käytöstä 4 artiklan 
mukaisesti.

lähteistä peräisin olevat vuosittaiset 
päästönsä ja kaikki 3 artiklan 3 ja 
3 a kohdassa tarkoitetut vaaditun tason 
ylittävien päästövähennysten siirrot ja 
vastaanotot sekä raportoitava 4 artiklassa 
tarkoitetusta hyvitysten käytöstä.

Komissiolle annetaan valtuudet muuttaa 
päätöksessä 280/2004/EY säädettyjä 
seuranta- ja raportointivaatimuksia 
tämän direktiivin soveltamisesta saatujen 
kokemusten perusteella. Komissio 
todentaa raportit ennen niiden 
toimittamisen määräkuukautta seuraavan 
huhtikuun loppua.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava vuosittain ja ajoissa tapahtuvasta luotettavasta ja 
riippumattomasta seurannasta, raportoinnista ja todentamisesta. Tätä tärkeää näkökohtaa ei 
ole esitetty selvästi komission ehdotuksessa, joten asiaa on syytä täsmentää. Päästöjen 
vuotuinen vähentäminen edellyttää vuotuista ja ajoissa tapahtuvaa raportointia. Päätöksellä 
olisi annettava komission arvioida ajoissa, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet päätöstä. Siksi 
täsmällisen ja ajoissa tapahtuvan raportoinnin olisi oltava pakollista.

Tarkistus 102
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodelta 2013 ilmoitetuista päästöistä 
alkaen arviointi kattaa joka toinen vuosi 
myös ennusteen siitä, miten yhteisö ja sen 
jäsenvaltiot edistyvät tämän päätöksen 
mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. 
Jäsenvaltioiden on ennen 
1 päivää heinäkuuta 2016 toimitettava 
päivitetty selvitys ennakoidusta 
edistymisestään.

Vuodelta 2013 ilmoitetuista päästöistä 
alkaen arviointi kattaa joka vuosi myös 
ennusteen siitä, miten yhteisö ja sen 
jäsenvaltiot edistyvät tämän päätöksen 
mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. 
Jäsenvaltioiden on ennen 
1 päivää heinäkuuta 2014 ja kunakin 
seuraavana vuonna toimitettava päivitetty 
selvitys ennakoidusta edistymisestään.

Or. en
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Perustelu

Päätöksellä olisi tiukennettava aikataulua, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden edistymistä 
päätöksen täytäntööpanossa; aloitusaikaa aikaistetaan, ja selvitys on annettava joka vuosi. 

Tarkistus 103
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kertomus sitoumusten toteuttamista 

tukevista yhteisön toimista
1. Komissio laatii kertomuksen, jossa 
eritellään yhteisön tasolla toteutettavat 
lisätoimet tässä päätöksessä ja 
maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston 
tehokkuustavoitteessa asetettujen 
päästöjenvähentämissitoumusten 
täyttämisen varmistamiseksi. 
Kertomukseen sisällytetään erityisesti
a) arvio jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuuden parantamisessa;
b) direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuja valkoisia 
sertifikaatteja koskevan direktiivin 
tarkoituksenmukaisuuden tarkastelun 
tulokset; erityisesti tässä kertomuksessa 
arvioidaan mahdollisuutta toteuttaa 
pakollinen yhteisönlaajuinen valkoisia 
sertifikaatteja koskeva kauppajärjestelmä;
c) yksityiskohtaisia ehdotuksia asunnoista 
ja liikerakennuksista peräisin olevien 
päästöjen vähentämiseksi tuote- ja 
rakennusstandardien parantamisen 
avulla, jotta varmistetaan, että kaikki 
uudet asuin- ja liikerakennukset ovat 
täysin hiilidioksidipäästöttömiä vuoteen 
2020 mennessä;
d) arvio yhteisön alakohtaisten 
politiikkojen vaikutuksista yhteisön 
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kasvihuonekaasupäästöihin ja näihin 
politiikkoihin liittyvistä mahdollisuuksista 
vähentää päästöjä.
2. Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 1 päivänä 
syyskuuta 2009. Komissio esittää 
30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia 
sen varmistamiseksi, että maaliskuun 
2007 Eurooppa-neuvostossa päätetty 
yhteisön energiatehokkuustavoite 
vuodelle 2020 saavutetaan ja että muilla 
yhteisön politiikoilla edistetään 
asianmukaisesti ilmastopoliittisten 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu lausunnon valmistelijan esittämään tarkistukseen 17, ja sillä lisätään 
säännöksiä sen varmistamiseksi, että maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvostossa asetettu tavoite 
yhteisön energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
sisällytetään yhteisön lainsäädäntöön ja täytetään.

Tarkistus 104
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Yhteisön toimien vaikutukset 

jäsenvaltioiden sitoutumiseen yhteisön 
kokonaistavoitteeseen

1. Jos ehdotetuilla yhteisön politiikoilla ja 
toimenpiteillä voidaan vaikuttaa 
merkittävästi yhteisön ja jäsenvaltioiden 
tekemien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseen, 
komissio sisällyttää ehdotusten 
säännönmukaiseen vaikutustenarviointiin 
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arvion siitä, missä määrin ehdotukset 
vaikuttavat yhteisön ja kunkin 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöihin.
2. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2010 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi kertomuksen siitä, miten 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi 
toteutettavat yhteisön politiikat ja 
toimenpiteet edistävät yhteisön ja kunkin 
jäsenvaltion pyrkimyksiä rajoittaa 
kasvihuonekaasupäästöjä tämän 
päätöksen säännösten mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Yhteisön toiminnan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi on olennaista kytkeä 
ilmastonmuutosnäkökohdat yhteisön kaikkiin nykyisiin ja tuleviin politiikkoihin. 
Ilmastonmuutoksesta on tullut horisontaalinen kysymys, jota olisi myös käsiteltävä sellaisena. 
Siksi on arvioitava säännöllisesti, miten yhteisön politiikat vaikuttavat koko yhteisön ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamiin toimenpiteisiin, joilla on tarkoitus vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä.

Tarkistus 105
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Yhteisön uusi rahoitus vähähiiliselle ja 

energiatehokkaalle teknologialle
1. Osa direktiivin 2003/87/EY 10 
artiklassa tarkoitetussa yhteisön 
järjestelmässä toteutettavasta 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
saaduista tuloista asetetaan yhteisön 
rahastoon, josta rahoitetaan seuraavia:
a) vähähiilisten ja energiatehokkaiden 
toimenpiteiden edistäminen ja 
toteuttaminen asunnoissa ja julkisissa 
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rakennuksissa;
b) vähähiilisten liikenneratkaisujen ja 
käytäntöjen edistäminen ja toteuttaminen.
2. Rahaston tarkoituksena on saada 
mahdollisimman paljon yksityisen 
sektorin rahoitusta.
3. Komissio esittää 30 päivään kesäkuuta 
2010 mennessä yksityiskohtaisia 
ehdotuksia rahaston suuruudesta, 
toiminnasta ja painopisteistä.

Or. hu

Perustelu

On kannatettavaa sijoittaa osa päästöoikeuksien kaupasta saatavista tuloista rahastoon. 
Rahastosta tuettaisiin energiatehokkaita investointeja mieluummin julkisiin rakennuksiin kuin 
liikerakennuksiin.

Tarkistus 106
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Sääntöjen noudattamista koskeva 

mekanismi
1. Mikäli jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylittävät tämän päätöksen 
3 artiklassa tarkoitetun vuosittaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen tason, 
kyseisen jäsenvaltion on maksettava 
direktiivin 2003/87/EY 16 artiklassa 
määritettyä määrää vastaava 
liikapäästösakko. Liikapäästösakko 
maksetaan yhteisön rahastoon, josta 
rahoitetaan ilmastonmuutoksen 
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lieventämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.
2. Komissio hyväksyy toimenpiteitä, joilla 
perustetaan 1 kohdassa tarkoitettu 
yhteisön rahasto. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Edellä 1 kohdan lisäksi 
kokonaismäärä, jolla raja-arvoksi asetettu 
tonnimäärä hiilidioksidiekvivalenttia 
ylittyy, vähennetään jäsenvaltion 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
2 kohdan nojalla huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu lausunnon valmistelijan esittämään tarkistukseen 17, ja sillä lisätään 
säännöksiä sen varmistamiseksi, että maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvostossa asetettu tavoite 
yhteisön energiatehokkuuden parantamisesta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
sisällytetään yhteisön lainsäädäntöön ja täytetään.

Tarkistus 107
Nikolaos Vakalis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevia 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan, kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään 3 artiklan mukaisia 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
sitovista päästövähennyksistä.

1. Kun yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään 3 artiklan mukaisia 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
sitovista päästövähennyksistä, komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen tämän päätöksen 
muuttamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
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kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vähennettävä edelleen vuoteen 
2020 mennessä määrällä, joka vastaa 
koko sitä yhteisön 
lisävähennyspyrkimystä, joka koskee 
kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, kerrottuna sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä. 
3. Kunkin jäsenvaltion on 3 artiklan 
mukaisesti osallistuttava yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen suhteessa 
omaan osuuteensa niistä yhteisön 
kokonaispäästöistä vuodelta 2020, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että 
kyseiset hyvitykset ovat peräisin 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
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käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä 
tai hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä.

Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. el

Perustelu

Kun yhteisö on tehnyt kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen, tätä päätöstä on 
muutettava uusien seikkojen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 108
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että 
kyseiset hyvitykset ovat peräisin 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

Poistetaan.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.
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Or. en

Perustelu

Hankkeista saatavia hyvityksiä olisi myönnettävä kotimaisten vähentämispyrkimysten lisäksi 
eikä niiden sijasta, kuten esitetään 3 artiklassa. EU:n on näytettävä esimerkkiä, jotta voidaan 
varmistaa välttämättömät tekniset innovaatiot kasvihuonekaasujen vähentämiseksi vielä 
paljon enemmän vuoden 2020 jälkeen ja asianmukaiset kannustimet kehittyvien maiden 
ympäristöystävällisen kehityksen edistämiseksi. Sallimalla jäsenvaltioiden siirtää hyvityksiä 
jarrutetaan innovointia.

Tarkistus 109
András Gyürk

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalan 

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

Or. en

Perustelu

Koska päästökauppajärjestelmä kuuluu tämän päätöksen soveltamisalaan, ei tarvita 
mukautusmekanismia päästökauppajärjestelmässä tapahtuvien ylitysten huomioon 
ottamiseksi, koska se ei kuitenkaan vaikuta mitenkään kansallisten tavoitteiden 
kokonaismääriin.
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Tarkistus 110
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kertomuksen päätöksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2016 ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia.

Komissio laatii vuosittain kertomuksen 
päätöksen täytäntöönpanosta. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
31 päivään lokakuuta mennessä ja liittää 
siihen tarvittaessa ehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Päätöksellä olisi tiukennettava aikataulua, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden edistymistä 
päätöksen täytäntööpanossa; aloitusaikaa aikaistetaan, ja selvitys on annettava joka vuosi.

Tarkistus 111
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. pl

Perustelu

3 artiklaa koskevan tarkistuksen valossa on syytä poistaa liite, jossa esitetään jäsenvaltioiden
hiilidioksidipäästörajat.
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Tarkistus 112
Herbert Reul

Ehdotus päätökseksi
Liite – 2 sarake – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden kasvihuonekaasujen 
päästörajat vuoteen 2020 mennessä 
suhteessa vuoden 1990
kasvihuonekaasupäästöihin, jotka ovat 
peräisin direktiivin 1990/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä

(Arvot on laskettava uudelleen.)

Or. de

Perustelu

Vertailukohdaksi olisi otettava vuosi 1990; komissiota kehotetaan laskemaan arvot uudelleen.

Tarkistus 113
András Gyürk

Proposal for a regulation
Liite

Komission teksti

Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen 

päästörajat vuoteen 2020 
mennessä suhteessa 

vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöihi

n, jotka ovat peräisin 
direktiivin 2003/87/EY 

soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä

Jäsenvaltioiden vuoden 
2020 

kasvihuonekaasupäästöt, 
jotka johtuvat 3 artiklan 

täytäntöönpanosta

(tonnia, 
hiilidioksidiekvivalenttina)

Belgia -15% 70954356
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Bulgaria 20% 35161279
Tšekki 9% 68739717
Tanska -20% 29868050
Saksa -14% 438917769
Viro 11% 8886125

Irlanti -20% 37916451
Kreikka -4% 64052250
Espanja -10% 219018864
Ranska -14% 354448112
Italia -13% 305319498

Kypros -5% 4633210
Latvia 17% 9386920
Liettua 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041
Unkari 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Alankomaat -16% 107302767
Itävalta -16% 49842602
Puola 14% 216592037

Portugali 1% 48417146
Romania 19% 98477458
Slovenia 4% 12135860
Slovakia 13% 23553300
Suomi -16% 29742510
Ruotsi -17% 37266379
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Yhdistynyt kuningaskunta -16% 310387829

Tarkistus

Jäsenvaltioiden vuoden 
2020 

kasvihuonekaasupäästöt, 
jotka johtuvat 3 artiklan 

täytäntöönpanosta

(tonnia, 
hiilidioksidiekvivalenttina)

(päästökauppajärjestelmään 
kuuluvat ja siihen 

kuulumattomat alat)

Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen 

päästörajat vuoteen 2020 
mennessä suhteessa Kioton 
pöytäkirjan tavoitteeseen

(päästökauppajärjestelmään 
kuuluvat ja siihen 

kuulumattomat alat)

Belgia 110.535 -18%
Bulgaria 100.043 -18%
Tšekki 146.541 -18%
Tanska 45.402 -18%
Saksa 798.368 -18%
Viro 32.155 -18%

Irlanti 51.526 -18%
Kreikka 109.662 -18%
Espanja 273.256 -18%
Ranska 462.419 -18%
Italia 396.270 -18%

Kypros -18%
Latvia 19.546 -18%
Liettua 32.278 -18%

Luxemburg 7.774 -18%
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Unkari 88.948 -18%
Malta -18%

Alankomaat 164.207 -18%
Itävalta 56.394 -18%
Puola 434.302 -18%

Portugali 62.638 -18%
Romania 213.093 -18%
Slovenia 15.355 -18%
Slovakia 54.355 -18%
Suomi 58.223 -18%
Ruotsi 61.531 -18%

Yhdistynyt 
kuningaskunta 559.581 -18%

Or. en

Perustelu

Komission vuodelle 2020 ehdottamien tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotuksessa edellytetään 
kunkin jäsenvaltion vähentävän päästöjään 18 prosentilla suhteessa niiden Kioton 
pöytäkirjan tavoitteeseen. Päästökauppajärjestelmä pysyisi samanlaisena kuin komission 
ehdotuksessa KOM(2008)0016 lopullinen – COD 2008/13. Kypros ja Malta eivät sisälly 
liitteeseen I eikä niille ole Kioton pöytäkirjan tavoitteita. Siksi olisi neuvoteltava niitä 
koskevista määristä.
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