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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsus, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita 
ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020
(KOM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0017);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0041/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ühendus on seisukohal, mida väljendas 
hiljuti keskkonnanõukogu oma 5. novembri 
2007. aasta kohtumisel Brüsselis, et 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks ei 
tohiks ülemaailmse keskmise 
maapinnatemperatuuri tõus võrreldes 
eelindustriaalse ajajärgu temperatuuriga 
ületada 2 C, mis tähendab, et 

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

ülemaailmseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tuleks aastaks 2050 
vähendada vähemalt 50 % võrra alla 1990. 
aasta taseme. Kõik majandusharud peaksid 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Arenenud riigid peaksid ka edaspidi 
näitama eeskuju, võttes koos kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks suurusjärgus 
umbes 30 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega ja suurusjärgus 80 % 2050. 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse 
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) loodi 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem, mis 
hõlmab teatavaid majandusharusid. Selleks 
et saavutada kulutasuvalt eesmärk 
vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 
30% võrreldes 1990. aastaga või 20%, kui 
üldise kokkuleppe sõlmimine 2012. 
aastale järgnevaks ajavahemikuks 
lükatakse edasi, peaksid kõik 
majandusharud, sealhulgas 
rahvusvaheline meretransport, sellele 
heitkoguste vähendamisele kaasa aitama. 
Liikmesriigid peaksid rakendama 
täiendavat poliitikat ja täiendavaid 
meetmeid, et piirata kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, mis pärinevad allikatest, 
mida direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.
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Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2C 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemetega nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes. Riigipead on korduvalt kinnitanud 
eesmärki vähendada heitkoguseid 30% ja liikmesriigid peaksid selle võtma lähtekohaks 
meetmete kavandamisel ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Direktiiviga 2003/87/EÜ 
reguleerimata sektoritest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heitkogused peaksid 
jätkuvalt lineaarselt vähenema pärast 
2020. aastat, mille tulemusena vähenevad 
2050. aastaks need kogused 1990. aastaga 
võrreldes 80% ja lõppeesmärgiks on 
fossiilkütuste kasutamisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vältimine 
Euroopa Liidus. Komisjon peaks 2012. 
aastaks uurima selle ELi võetud 
rahvusvahelistel kohustustel põhineva 
eesmärgi täidetavust ja viimase aja 
kliimauuringuid kliima tundlikkuse osas 
ning kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ulatust, mis on vajalik 
selleks, et ennetada inimtegevusest 
tulenevaid ohtlikke kliimasüsteemi 
häireid, ja vajadusel esitada ettepanekud 
eesmärgi diferentseerimiseks 
liikmesriikide vahel.

Or. en

Selgitus

Märtsis 2007 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu andis teada, et tööstusriigid peavad 
heitkoguseid vähendama suurusjärgus 60–80% 2050. aastaks. Et nii juhtuks, peab 
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liikmesriikidel olema pikaajaline poliitika mitmes sektoris, nt elamumajanduses, 
maakasutuses ja transpordis, et vältida edasisi investeeringuid infrastruktuuri, mis ei vasta 
kliimakaitse eesmärkidele. 
See on kooskõlas ka heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekuga, mis sisaldab ka 
vähendamise viisi pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Liikmesriigid peaksid seega saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti 
ajavahemikul 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad kõikides 
liikmesriikides sel ajavahemikul 
heakskiidetud taastuvenergia ja nõudluse 
poole tõhususe projektitüüpidest, välja 
arvatud suured hüdroenergia projektid. 
Liikmesriigid peaksid samuti saama 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis anti pärast 
ajavahemikku 2008–2012 tehtud 
vähendamistele ja mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud ja 
elluviidud projektidest ning kõikides 
liikmesriikides sel ajavahemikul 
heakskiidetud taastuvenergia ja nõudluse
poole tõhususe projektitüüpidest 
(„projektikategooriad”), välja arvatud 
suured hüdroenergia projektid.

Or. en

Selgitus

Oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, mis võivad süsinikku lekitada, 
kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemi kohased 
erimeetmed.
 Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekkimist edendavaid finantssoodustusi.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, mis võivad süsinikku lekitada, 
kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemi kohased 
erimeetmed.
 Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekkimist edendavaid finantssoodustusi.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada paindlikkust ja 
soodustada säästvat arengut 

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

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) On oluline, et liikmesriigid saaksid 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud heitkoguste vähendamise ühikuid 
jätkuvalt kasutada, et kindlustada 
kõnealustele ühikutele turg pärast 2012. 
aastat. Selleks et aidata kindlustada 
kõnealust turgu ning tagada ühenduses 
kasvuhoonegaaside heitkoguste edasine 
vähendamine ja hõlbustada seega selliste 
ühenduse eesmärkide saavutamist, mis on 
seotud taastuvenergia, energia 
varustuskindluse, innovatsiooni ja 
konkurentsivõimega, tehakse ettepanek 
lubada kuni tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni liikmesriikidel kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise projektitegevustest 
kolmandates riikides saadud heitkoguste 
vähendamise ühikuid igal aastal kuni 1% 
ulatuses iga liikmesriigi 2005. aasta 
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kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kõnesolev 
kogus on samaväärne kolmandikuga 
vähendatud heitkogustest 2020. aastal. 
Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
kanda kõnealuse koguse kasutamata osa 
üle teistele liikmesriikidele.

kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma. Kuni selle 
kokkuleppe sõlmimiseni tuleks puhta 
arengu mehhanismi projektidest saadud 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mida 
kasutatakse eesmärkide täitmiseks pärast 
2012. aastat, 50% võrra vähendada.

Or. en

Selgitus

20% vähendamise kava puhul vähendatakse heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata 
sektorites heitkoguseid ajavahemikus 2005–2020 1200 megatonni. Komisjoni ettepanek 
tähendaks kuni 700 megatonni kompenseerimist ühisrakenduse / puhta arengu mehhanismide 
kaudu, mis on rohkem kui 50% nendes sektorites nõutud vähendustest.
Ettepanekut lubada sellis kompenseerimise mõninga kasutamise jätkamist isegi ilma 2012. 
aasta järgse rahvusvahelise kokkuleppeta võiks veelgi piiratumas ulatuses toetada, kuid 
arvestades hästi põhjendatud probleeme nende kvaliteedi ja täiendavuse osas, tehakse 
ettepanek, et iga ELi heitkoguste tonni kompenseerimiseks on vaja kahte heitkoguste 
vähendamise ühikut.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Ühendus peaks oluliselt kaasa 
aitama kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisele riikides, mis on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised, kuid ei ole 
selle I lisas loetletud (I lisas loetlemata 
osalised). 
See panus kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse I lisas loetlemata 
osalisriikides peaks põhinema globaalsel 
heitkoguste vähendamise viisil, mille abil 
saab tõenäoliselt jõuda eesmärgini piirata 
kliimamuutust, et temperatuur ei tõuseks 
üle 2 °C  võrreldes eelindustriaalse 
ajajärgu taseme ning see peaks sõltuma 
üldise rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimisest 2012. aastale järgnevaks 
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ajavahemikuks.
 See ühenduse kohustus vähendada 
väliseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
tuleks jaotada liikmesriikide vahel, võttes 
arvesse nende suhtelist sisemajanduse 
kogutoodangut ühe elaniku kohta.  
Liikmesriigid peaksid eraldama piisavad 
vahendid oma väliste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuse 
täitmiseks, muu hulgas eraldades olulise 
osa tulust, mis saadakse saastekvootidega 
kauplemisest direktiivi 2003/87/EÜ alusel.

Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et globaalse soojenemise tõusu piiramine 2Cni nõuab ka arenguriikide 
tavapärase majandustegevuse olulist ümberkorraldamist uute mallide järgi.
 Tööstusriikide kohus on anda oma panus arenguriikide heitkoguste ettenähtud piiramisse 
lisaks kohustuslikule omamaisele vähendamisele, tingimusel et sõlmitakse üldine 
rahvusvaheline kokkulepe. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Käesoleva otsuse kohaste kohustuste 
täitmise edusamme tuleks igal aastal 
hinnata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta otsuse nr 
280/2004/EÜ (ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitmete järelevalve ja 
Kyoto protokolli rakendamise süsteemi 
kohta) kohaselt esitatud aruannete alusel. 
Nendesse aruannetesse tuleks lisada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kavad, mis tulenevad 
kavandatud meetmetest kõikides 
peamistes sektorites, et saavutada 2050. 
aasta vähendamise eesmärgid. Iga kahe 
aasta tagant tuleks hinnata kavandatud 
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edusamme ning 2016. aastal tuleks läbi viia 
käesoleva otsuse rakendamise täielik 
hindamine. Kaks korda aastas toimuva 
hindamise osana peaks komisjon 
hindama edusamme ja esitama aruande 
selle kohta, mis on tehtud selleks, et 
ühenduse eri poliitikad (nt 
põllumajanduse valdkonnas, 
tootenõuetes, struktuuripoliitikates, 
teadustöös) annaksid oma osa 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus
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Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2 o C 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu taseme nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes.

Lisaks sellele on vajalik arenguriikide tavapärase majandustegevuse oluline 
ümberkorraldamine uute mallide järgi.
 Lisaks selle on tööstusriikide kohus anda oma panus arenguriikide heitkoguste ettenähtud 
piiramisse ja mitte kompenseerida kodumaiseid vähendamise eesmärke. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Üldise ELi eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriigid otsust täitma. On vaja tõhusat 
täitmise mehhanismi, mis on kooskõlas mehhanismiga, mida kohaldatakse heitkogustega 
kauplemise süsteemi käitiste suhtes.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolevas otsuses sätestatakse eeskirjad, 
mille põhjal määratakse kindlaks 
liikmesriikide panus ühenduse kohustuse 
täitmisse kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel alates 2013. aastast
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste puhul, mille abil hinnatakse 
kõnealust panust. Rahvusvahelise 
meretranspordi heited on reguleeritud,
kui ja kuni need on viidud direktiivi 
2003/87/EÜ kohaldamisalasse või muu 
rahvusvahelise meretranspordi heidete 
vähendamist käsitleva ühenduse õigusakti 
kohaldamisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Ühendus piirab 2020. aastaks 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid määra võrra, mis vastab 
ühele kolmandikule ühenduse üldisest 
eesmärgist vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30% 
võrra 1990. aasta tasemetega võrreldes.*
_________
* Vastavad kasvuhoonegaaside heitkoguste 
piirangud ja süsinikdioksiidi ekvivalentkogused 
tonnides liikmesriigi kohta arvutab komisjon.

Or. en
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Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2###C 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemetega nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes. Riigipead on korduvalt kinnitanud 
eesmärki vähendada heitkoguseid 30% ja liikmesriigid peaksid selle võtma lähtekohaks 
meetmete kavandamisel ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kasvuhoonegaaside heitkoguseid tagamaks, 
et heitkogused ei ületa asjaomase 
liikmesriigi jaoks lisas -1 sätestatud 2020. 
aasta maksimumtasemeid.

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

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tulevase rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimine lükatakse edasi, vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid igal 
aastal lineaarselt käesoleva otsuse lisas 
sätestatud maksimumtasemeteni, mis 
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vastavad ühele kolmandikule ühenduse 
üldisest eesmärgist vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% 
võrra 1990. aasta tasemetega võrreldes

Or. en

Selgitus

30% vähendamise eesmärk, mis on kooskõlas valitsustevahelise kliimamuutuse kolleegiumi 
soovitusega, on võetud käesoleva otsuse lähtekohaks, ja 20% vähendamine on varuvariant 
juhuks, kui rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui rahvusvahelise meretranspordi 
kasvuhoonegaaside heitkogused ei ole 
viidud direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldamisalasse või muu rahvusvahelise 
meretranspordi heidete vähendamist 
käsitleva ühenduse õigusakti 
kohaldamisalasse või lisatud ühenduse 
vähendamise kohustustesse 2014. aastaks, 
võtab komisjon vastu meetmed, et 
kindlaks määrata nende heitkoguste 
siseriiklikud vähendamise kohustused 
2015. aastaks. Kõnealused meetmed, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Heite tasemed ajavahemikuks 2020–2050

Ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis pärinevad direktiiviga 
2003/87/EÜ reguleerimata sektoritest, 
vähenevad jätkuvalt lineaarselt pärast 
2020. aastat, mille tulemusena vähenevad 
2050. aastaks need kogused 1990. aastaga 
võrreldes 80% ja lõppeesmärgiks on 
fossiilkütuste kasutamisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vältimine 
Euroopa Liidus. Komisjon uurib 2012. 
aastaks, kas on asjakohane 
diferentseerida ühenduse vähendamise 
eesmärki liikmesriikide vahel järgmiseks 
ajavahemikuks, ja kui ei ole, tagavad 
liikmesriigid oma käesoleva otsusega 
reguleeritud heitkoguste iga-aastase 
vähendamise ühtse vähendamisteguri 
võrra. 

Or. en

Selgitus

Märtsis 2007 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu andis teada, et tööstusriigid peavad 
heitkoguseid vähendama suurusjärgus 60–80% 2050. aastaks. Et nii juhtuks, peab 
liikmesriikidel olema pikaajaline poliitika mitmes sektoris, nt elamumajanduses, 
maakasutuses ja transpordis, et vältida edasisi investeeringuid infrastruktuuri, mis ei vasta 
kliimakaitse eesmärkidele. 
See on kooskõlas ka heitkogustega kauplemise süsteemi ettepanekuga, mis sisaldab ka 
vähendamise viisi pärast 2020. aastat.



PE407.712v01.00 20/36 PR\726643ET.doc

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, mis võivad süsinikku lekitada, 
kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemi kohased 
erimeetmed.
Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekitamist edendavaid finantssoodustusi.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, mis võivad süsinikku lekitada, 
kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemi kohased 
erimeetmed.
Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekkimist edendavaid finantssoodustusi.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, mis võivad süsinikku lekitada, 
kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega kauplemise süsteemi kohased 
erimeetmed.
Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekitamist edendavaid finantssoodustusi.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi, 
võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste 
kohustuste täitmiseks kasutada 
täiendavaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis 
tulenevad projektidest või muudest 
heitkoguste vähendamisega seotud 
tegevustest kooskõlas direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 11a lõikes 5 osutatud 
kokkulepetega. 

2. Kuni rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimiseni vähendatakse artikli 3 
kohaste kohustuste täitmiseks kasutatavaid 
THVsid 50% võrra.

Or. en

Selgitus

Hiljutistes uuringutes on väidetud, et ühisrakenduse / puhta arengu mehhanismide kaudu 
heitkoguste vähendamise terviklikkuse ja täiendavuse osas on tõsiseid kahtlusi. Juhul kui 
kompenseerimine ei ole täiendav ja „tegelik”, on selle kasutamisel eesmärkide täitmiseks 
omamaiste heitkoguste vähendamise asemel negatiivne mõju kliimale. Tehakse ettepanek, et 
kuni uue rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni vähendatakse pärast 2012. aastat 
kasutatavaid heitkoguste vähendamise ühikuid 50% võrra.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikuid ainult artikli 4 a kohaste 
kohustuste täitmiseks. Need tõendatud 
heitkoguste vähendamise ühikud võivad 
pärineda ainult nendelt kolmandatelt
riikidelt, kes on kõnealuse kokkuleppe 
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ratifitseerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2 oCni
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemetega nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes. Lisaks sellele on vajalik arenguriikide 
tavapärase majandustegevuse oluline ümberkorraldamine uute mallide järgi. Lisaks selle on 
tööstusriikide kohus anda oma panus arenguriikide heitkoguste ettenähtud piiramisse ja mitte 
kompenseerida omamaiseid vähendamise eesmärke.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Ühenduse väliste heitkoguste 
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vähendamise kohustus
1. Kuni üldise rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimiseni rahastavad ühendus ja selle 
liikmesriigid alates 2013. aastast 
mõõdetavaid, avalikustatavaid, 
kontrollitavaid ja siduvaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisi riikides, mis on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised, kuid ei ole 
selle I lisas loetletud (I lisas loetlemata 
osalised).
2. Ühenduse kohustus vähendada väliseid 
heitkoguseid on 250 miljonit tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalentkoguseid 2013. 
aastal ja see suureneb lineaarselt 850 
miljoni tonnini 2020. aastal.
3. Komisjon võtab vastu meetmed, et 
jaotada ühenduse väliste 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
kohustus liikmesriikide vahel, võttes 
arvesse nende suhtelist sisemajanduse 
kogutoodangut ühe elaniku kohta. 
Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
4. Liikmesriigid võivad täita 
individuaalset väliste heitkoguste 
vähendamise kohustust lõike 3 kohaselt 
järgmiselt:
a) Otsene rahastamine või osalemine ühes 
või mitmes kahepoolses ja/või 
mitmepoolses fondis, mille ainueesmärk 
on rahastada kasvuhoonegaaside 
vähendamise poliitikaid ja meetmeid I 
lisas loetlemata osalisriikides.
b) rahaline osalemine metsade 
hävitamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, nagu on määratletud 
rahvusvahelises kliimamuutust käsitlevas 
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kokkuleppes, mille aluseks on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsioon.
c) Süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamise ühikute ostmine, näiteks 
selliste ühikute, mis on saadud puhta 
arengu mehhanismidest või muudest 
mehhanismidest, mida on rakendatud 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe raames, mille aluseks on 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
kliimamuutuste raamkonventsioon, nagu 
on sätestatud artikli 6 lõikes 5.
Projektid, programmid ja/või poliitikad, 
mida kasutatakse lõike 3 täitmiseks ja 
mida kasutatakse artiklis 5 a ette nähtud 
ühenduse fondis, välja arvatud suured 
hüdroenergia ja tuumaprojektid, peavad 
olema täiendavad ja andma tulemuseks 
heitkoguste vähendamise, mis on 
mõõdetav, avalikustatav ja kontrollitav.
Süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise 
ühikute, mis on saadud punkti b või 
punkti c kohaselt, loetakse lõikes 3 
nimetatud kohustuse täitmiseks pärast 
nende ülekandmist tühistamiskontole.
5. Liikmesriigid tagavad, et nende 
heitkoguste vähendamise poliitikate 
rahastamine I lisas loetlemata 
osalisriikides suurendavad projektide 
tasakaalustatud geograafilist jaotust.

Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et globaalse soojenemise tõusu piiramine 2 oCni nõuab ka arenguriikide 
majandustegevuse olulist ümberkorraldamist uute mallide järgi.
 Tööstusriikide kohus on anda oma panus arenguriikide heitkoguste ettenähtud piiramisse 
lisaks kohustuslikule omamaisele vähendamisele, tingimusel et sõlmitakse üldine 
rahvusvaheline kokkulepe.



PE407.712v01.00 26/36 PR\726643ET.doc

ET

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid peavad otsuse 
280/2004/EÜ artikli 3 kohaselt esitatud 
iga-aastases aruandes esitama andmed oma 
aastaste heitkoguste kohta, mis tulenevad 
artikli 3 rakendamisest, heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamise ja 
geograafilise jaotuse kohta vastavalt 
artiklile 4 ning väliste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiste rakendamise ja 
geograafilise jaotuse kohta vastavalt 
artiklile 4 a.
Nendesse aruannetesse lisatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamised meetmete osas, mis on 
kavandatud kõikides peamistes sektorites, 
et saavutada 2050. aasta vähendamise 
eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab ELi valdkondlike 
poliitikate mõju ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkogustele ja 
nende poliitikate võimalikku mõju 
heitkoguste vähendamisele. Komisjon teeb 
vajadusel ettepanekuid, et tagada nende 
poliitikate nõuetekohane panus 2020. ja 
2050. aasta heitkoguste vähendamise 
eesmärgi saavutamisse.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Täitmise mehhanism

1. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused, mis pärinevad direktiiviga 
2003/87/EÜ reguleerimata allikatest, 
ületavad käesoleva otsuse artikli 3 kohase 
iga-aastase kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäära, maksab see 
liikmesriik ületatud heitkoguste eest 
trahvi, mis on võrdne direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 16 määratud 
summaga. Ületatud heitkoguste trahv 
kantakse ühenduse fondi, mis rahastab 
kliimamuutuse leevendamise meetmeid.
2. Komisjon võtab lõikes 1 nimetatud 
ühenduse fondi loomiseks vajalikud 
meetmed. Kõnealused meetmed, mis on 
ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks selle 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
3. Lisaks lõikele 1 arvutatakse piirmäära 
ületanud süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogusest tonnides maha 
vastavast saastekvootide kogusest, millega 
liikmesriik kaupleb direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 2 kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest 2020. aastaks 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 täiendavalt 
määral, mis vastab kõikidest allikatest 
pärinevate ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldisele täiendavale 
vähendamisele, milleks rahvusvaheline 
kokkulepe ühendust kohustab, ning mis 
korrutatakse ühenduse 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldkoguse 
osaga, millesse liikmesriigid annavad 
panuse sellistest allikatest pärinevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest 2020. aastaks 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 täiendavalt 
määral, mis vastab kõikidest allikatest 
pärinevate ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldisele täiendavale 
vähendamisele, milleks rahvusvaheline 
kokkulepe ühendust kohustab, kui see 
kohustus on suurem kui ühenduse 
kohustus vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. 
aastaga võrreldes 30% võrra ning mis 
korrutatakse ühenduse 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldkoguse 
osaga, millesse liikmesriigid annavad 
panuse sellistest allikatest pärinevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis on 
ette nähtud käesoleva otsuse vähem oluliste 
sätete muutmiseks, võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon muudab lisa -I, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis on 
ette nähtud käesoleva otsuse vähem oluliste 
sätete muutmiseks, võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab meetmed, et 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid või 
muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel vastavalt 
vajadusele. 

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepanekud, millega 
võimaldatakse liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid või 
muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel artikli 4 
a kohaste kohustuste täitmiseks vastavalt 
vajadusele. 

Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LIIKMESRIIGI 
KASVUHOONEGAASIDE 

HEITKOGUSED VASTAVALT 
ARTIKLILE 3

LIIKMESRIIGI 
KASVUHOONEGAASIDE 

HEITKOGUSED VASTAVALT 
ARTIKLILE 3, kui rahvusvahelise 
lepingu sõlmimine lükatakse edasi

Or. en

Selgitus

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2 oC
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemetega nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes. Riigipead on korduvalt kinnitanud 
eesmärki vähendada heitkoguseid 30% ja liikmesriigid peaksid selle võtma lähtekohaks 
meetmete kavandamisel ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks. 

SELETUSKIRI

Taust

Märtsis 2007 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks Euroopa Liidu kliimaeesmärgid. Osana 
rahvusvahelisest kokkuleppest võtab EL endale kohustuse vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30% võrreldes 1990. aasta tasemetega. Isegi ilma 
rahvusvahelise kokkuleppeta saavutaks EL iseseisvalt vähemalt 20% vähenduse. Nimetatud 
ettepanek on osa nn ELi kliimapaketist, mille komisjon esitas nende otsuste rakendamiseks. 
ELi heitkogustega kauplemise süsteem katab umbes poole ELi heitkogustest 2013. aastast 
2020. aastani. Jagatud jõupingutuste ettepanek hõlmab teisi sektoreid (näiteks transporti, 
hooneid, teenuseid, väikesi tööstusettevõtteid, põllu- ja prügimajandust) ja nad moodustavad 
koos ELi heitkoguste kogumahu. 

Vähendamise eesmärk

Komisjoni ettepanek põhineb üldisel kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgil, 
mis on 20% 2020. aastaks, mida suurendatakse 30%ni, kui lõplikult sõlmitakse 
rahvusvaheline kliimakokkuleppe 2012. aastale järgnevaks ajavahemikuks. 
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Kuid valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
järeldatakse, et 50% tõenäosuse saavutamine globaalse soojenemise piiramiseks alla 2###C 
võrreldes eelindustriaalse ajajärgu tasemetega nõuab tööstusriikidelt oma heitkoguste 
vähendamist 25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes. Kõik tööstusriigid peale USA tunnistasid 
selgesõnaliselt nende näitajate vajalikkust ÜRO kliimakonverentsil Balis detsembris 2007. 
20% vähendamise eesmärk on selgelt alla eesmärgiks püstitatud vajaliku taseme. Lisaks 
sellele on Euroopa Parlament nõudnud (näiteks 26. oktoobril 2006), et ELi poliitikad peavad 
põhinema 30% vähendamise eesmärgil. 

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et 30% vähendamise eesmärk, mis on kooskõlas 
valitsustevahelise kliimamuutuse kolleegiumi soovitusega, võetakse käesoleva otsuse 
lähtekohaks, ja 20% vähendamine on varuvariant juhuks, kui rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimine lükatakse edasi.
 See juhiks kavandamis- ja rakendamismeetmed ELi liikmesriikides juba algusest peale 30% 
vähendamise suunas. Seda eesmärki ei oleks hiljem raske väiksemaks teha, kui 
kliimakokkulepet 2012. aastale järgnevaks ajavahemikuks ei sõlmita õigeaegselt. Aga kui 
liikmesriigid valmistuvad selleks ja kavandavad meetmeid, mis põhinevad üksnes 20% 
vähendamisel, oleks hiljem neid meetmeid palju raskem rangemaks muuta. 

Puhta arengu mehhanismide kasutamine / Ühisrakendus 

Komisjoni eesmärk lubab omamaiste heitkoguste üsna heldet kompenseerimist, kasutades 
heitkoguste vähendamist väljaspool ELi, 3% heitkogustega kauplemise süsteemiga 
hõlmamata sektorites 2005. aastal, isegi sel juhul, kui rahvusvahelist kokkulepet 20% 
vähendamise eesmärgiga ei sõlmita.

20% vähendamise kava puhul vähendatakse heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata 
sektorites heitkoguseid ajavahemikus 2005–2020 1200 miljonit tonni. Komisjoni ettepanek 
tähendaks kuni 700 miljoni tonni kompenseerimist ühisrakenduse / puhta arengu 
mehhanismide kaudu, mis on rohkem kui 50% nendes sektorites nõutud vähendustest. 

Ühisrakendusest /puhta arengu mehhanismidest saadud heitkoguste vähendamise ühikute 
laialdane kasutamine ei ole kooskõlas järkjärgulise vähendamise ülesandega, mis on antud 
valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes 
tööstusriikidele, et nad täidaksid 2 kraadi eesmärki. Nõutud on 25–40% vähendamine 
võrreldes 1990. aastaga. Seda kinnitati raportööri korraldatud seminaril (3. juunil 2008) puhta 
arengu mehhanismide rolli kohta kliimapaketis. 
Üks põhijäreldustest oli, et tööstusriigid peavad vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
25–40% võrra 1990. aastaga võrreldes ja samal ajal peavad arenenud riigid piirama oma 
heitkoguseid 15–30% võrreldes oma tavapärasest majandustegevusest pärinevate 
heitkogustega.
 Heitkoguste kompenseerimine tööstusriikides puhta arengu mehhanismidest saadud 
heitkoguste vähendamise ühikute kasutamisega tähendab, et arenguriigid peavad vähendama 
15–30% lisaks heitkoguste vähendamisel puhta arengu mehhanismide projektide abil. 

Ühisrakenduse /puhta arengu mehhanismide laialdane kasutamine takistab ELil kasu saamist 
fossiilkütuste kasutamise vähendamisest, mille tulemusena paraneb energiakindlus ja õhu 
kvaliteet. Vähendamise saavutamine ELis pakub palju tugevama innovatsioonistiimuli. Nende 
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kaasnevate hüvede väärtus suureneb, kui naftahind tõuseb. Komisjoni analüüs, et 2020. aastal 
on kogukulud fossiilkütustel põhinevale energiale 50 miljardi euro võrra väiksemad, põhines 
eeldusel, et barrel maksab 60 dollarit, aga 120 dollarit barreli kohta on juba ületatud ja 
ennustatakse isegi seda, et järgnevatel aastatel tõuseb hind 200 dollarile barreli kohta. 

Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) soovituste järgimiseks ja tugevate 
innovatsioonistiimulite tagamiseks teeb raportöör ettepaneku vähendada kompenseerimise 
taset kolmelt protsendilt ühe protsendini suhtes 2005. aasta heitkogustega ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmamata sektoris. 

Paljudes viimase aja uuringutes väidetakse, et ühisrakenduse / puhta arengu mehhanismide 
kaudu heitkoguste vähendamise terviklikkuse ja täiendavuse osas on tõsiseid kahtlusi. Juhul 
kui kompenseerimine ei ole täiendav ja „tegelik”, on selle kasutamisel eesmärkide täitmiseks 
omamaiste heitkoguste vähendamise asemel negatiivne mõju kliimale. 

Raportöör teeb ettepaneku, et kuni uue rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseni vähendatakse 
pärast 2012. aastat kasutatavaid heitkoguste vähendamise ühikuid 50% võrra. Pärast 
rahvusvahelise kliimakokkuleppe lõplikku sõlmimist 2012. aastale järgnevaks ajavahemikuks 
tehakse ettepanek, et täiendavad väliste heitkoguste vähendamise kohustused asendaksid 
puhta arengu mehhanismide /ühisrakenduse kompenseerimise, mis oleks 
leevendamistegevuse rahastamisvahendiks arenguriikides.

Lisaks sellele arvab raportöör, et oleks vastuoluline lubada kompenseerimist tööstussektorites, 
mis võivad süsinikku lekitada, kui samade sektorite kaitsmiseks on kavandatud heitkogustega 
kauplemise süsteemi kohased erimeetmed. Puhta arengu mehhanismi investeeringutest saadud 
heitkoguste vähendamise ühikute tunnustamine võib tegelikult tähendada süsiniku lekkimist 
edendavaid finantssoodustusi. 

Nendel põhjustel teeb raportöör ettepaneku piirata mitte ainult kvantiteeti, vaid ka puhta 
arengu mehhanismide / ühisrakenduse kompenseerimise liike. Kuni rahvusvahelise 
kliimakokkuleppe lõpliku sõlmimiseni 2012. aastale järgnevaks ajavahemikus ei ole lubatud 
ja kasutatavad puhta arengu mehhanismide kompenseerimise liigid teada, kuna need on 
üldläbirääkimiste üks osa. Raportöör teeb ettepaneku, et kiidetakse heaks ainult 
taastuvenergia ja energia nõudluse poole tõhususe projektid.
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Väliste heitkoguste vähendamise lisakohustus

Raportöör teeb ettepaneku võtta eraldi väliste heitkoguste vähendamise kohustus, mis 
muutuks kohustuslikuks alles pärast rahvusvahelise kliimakokkuleppe lõplikku sõlmimist 
2012. aastasele järgnevaks ajavahemikuks. 
Valitsustevaheline kliimamuutuse kolleegiumi (IPCC) neljandas hindamisaruandes öeldakse, 
et globaalse soojenemise tõusu piiramine 2 oC nõuab arenguriikide tavapärase 
majandustegevuse olulist ümberkorraldamist uute mallide järgi.
 Raportöör on seisukohal, et arenenud riikidel on kohustus kaasa aidata heitkoguste ettenähtud 
piiramisele arenguriikides. Arenenud riikide poolne kliimakaitse investeeringute 
kaasrahastamine arenguriikides peab olema lisaks kohustuslikule kohustuslikuleomamaiste 
heitkoguste vähendamisele ja seda ei tohiks kasutada oma heitkoguste kompenseerimiseks. 
Seetõttu tuleb ELile panna uus kohustus anda oma panus kasvuhoonegaaside vähendamise 
rahastamisse arenguriikides, kui rahvusvaheline kokkulepe on sõlmitud. See väliste 
heitkoguste vähendamise kohustus tuleks jaotada liikmesriikide vahel, võttes aluseks 
sisemajanduse kogutoodangu ühe elaniku kohta, ja see kohustus peaks olema siduv.

Väliste heitkoguste vähendamise suurusjärk, mis algab 250 megatonnist süsinikdioksiidi 
ekvivalentkogusest aastas 2013. aastal ja suureneb 850 megatonnini 2020. aastal, põhineb 
Wuppertali Instituudi ja Ecofysi analüüsil. Nende hinnangul tuleb lisaks 30% omamaiste 
heitkoguste vähendamisele I lisas loetletud riikides vähendada I lisas loetlemata riikides 
umbes 5,7 gigatonni võrreldes tavapärase tegevusega. Kui poolt sellest tegevusest rahastavad 
I lisas loetletud riigid ja kui see jaotatakse vastavalt 1990. aasta heitkogustele, on ELi osa 
umbes 880 gigatonni süsinikdioksiidi ekvivalentkogusest. 

Vähendamise viis pärast 2020. aastat

Märtsis 2007 kokku tulnud Euroopa Ülemkogu andis teada, et 2050. aastaks tuleb 
heitkoguseid 60–80% vähendada. Et nii juhtuks, peab liikmesriikidel olema pikaajaline 
poliitika mitmes sektoris, nt elamumajanduses, maakasutuses ja transpordis, et vältida edasisi 
investeeringuid infrastruktuuri, mis ei vasta kliimakaitse eesmärkidele. Ka heitkogustega 
kauplemise süsteemiga seotud ettepanekus on vähendamise viis pärast 2020. aastat. Et tagada 
heitkoguste vähenemine ELis ka pärast 2020. aastat, tuleb lisada vähendamise viis ka selle 
aasta järgseks ajaks, mis vähendab iga-aastaseid heitkoguseid 80% vähendamise suunas 2050. 
aastaks võrreldes 1990. aastaga.

Täitmine

Komisjoni ettepaneku kohaselt vähendavad liikmesriigid oma heitkoguste kauplemise 
süsteemiga hõlmamata heitkoguseid lineaarselt kuni 2020. aastani. Nad võivad laenata 
järgmise aasta kogusest 2% oma heitkoguste piirmäärast või kanda sama koguse üle järgmisse 
aastasse.

Üldise ELi eesmärgi saavutamiseks on tähtis, et kõik liikmesriigid järgivad oma õiguslikult 
siduvaid heitkoguste piirmäärasid. Kuid täitmise tagamiseks on ainult tavaline 
rikkumismenetlus, mis on sellel eesmärgil kasutamiseks liiga aeglane ja kohmakas. 
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Seetõttu on vaja kiiremaid mõjutusvahendeid. Raportöör teeb ettepaneku kasutada trahve, mis 
on sarnased käitiste suhtes rakendatavate trahvidega heitkoguste kauplemise süsteemi alusel. 
Lisaks sellele ja kooskõlas käitistele esitatavate nõudmistega heitkogustega kauplemise 
süsteemi kohaselt tehakse ettepanek, et sama palju tonne võetakse maha saastekvootidest, 
millega sama liikmesriik kaupleb heitkogustega kauplemise süsteemis. Selline kord hoiaks 
ELi kogumahu puutumatuna. 

Kohaldamisala

Kõik heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektorid peaksid kuuluma jagatud 
jõupingutuste otsuse kohaldamisalasse. Lennundussektorist saab lähemal ajal heitkogustega 
kauplemisega süsteemi osa. Rahvusvahelise meretranspordi heitkogused ei kuulu ühegi 
komisjoni ettepaneku kohaldamisalasse, kuid nende suur osakaal ja Euroopa Parlamendi 
korduvad üleskutsed nõuavad meetmeid, millega lahendatakse mereheite küsimus. Raportöör 
teeb ettepaneku, et rahvusvahelisest meretranspordist pärinev heide kuuluks käesoleva otsuse 
kohaldamisalasse, kuni need ei ole lisatud heitkogustega kauplemise süsteemi või mõnda 
muusse ühenduse õigusakti. 

ANNEX

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation
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Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce

Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries
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Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis


	726643et.doc

