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Muudatusettepanek 7
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Otsusega 1/CMP.825 muudeti Kyoto 
protokolli paindlikes mehhanismides 
osalemise õiguse andmise eeskirju. Selles 
on samuti sätestatud esimesest 
kohustusperioodist teise üle kantavate 
ühikute ülempiirid, sh nõue, et iga osaline 
peab looma eelmise perioodi ülejäägi 
reservi. Otsuses on sätestatud ka tuluosa 
2 % maks, mida tuleb maksta lubatud 
koguse ühikute (LKÜd) esimesel 
rahvusvahelisel ülekandmisel ja 
heitkoguste vähendamise ühikute (HVÜd) 
väljaandmisel ühisrakendusprojektide 
jaoks kohe pärast varem osalistele 
kuulunud LKÜde või heitkoguste 
neeldumise ühikute (HNÜd) 
ümbervahetamist HVÜdeks. Praegu 
peetakse läbirääkimisi Kyoto protokolli 
teise kohustusperioodi rakendamise 
täiendavate eeskirjade üle.

(5) Otsusega 1/CMP.825 muudeti Kyoto 
protokolli paindlikes mehhanismides 
osalemise õiguse andmise eeskirju. Selles 
on samuti sätestatud esimesest 
kohustusperioodist teise üle kantavate 
ühikute ülempiirid, sh nõue, et iga osaline 
peab looma eelmise perioodi ülejäägi 
reservi. Otsuses on sätestatud ka tuluosa 
2 % maks, mida tuleb maksta lubatud 
koguse ühikute (LKÜd) esimesel 
rahvusvahelisel ülekandmisel ja 
heitkoguste vähendamise ühikute (HVÜd) 
väljaandmisel ühisrakendusprojektide 
jaoks kohe pärast varem osalistele 
kuulunud LKÜde või heitkoguste 
neeldumise ühikute (HNÜd) 
ümbervahetamist HVÜdeks. Praegu 
peetakse vastavalt Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsioonile läbirääkimisi Kyoto 
protokolli teise kohustusperioodi 
rakendamise täiendavate eeskirjade üle
ning kui need on kinnitatud, tuleb need 
võib-olla rakendada delegeeritud 
õigusaktidega.

__________________ __________________
25 Otsus 1/CMP.8, mis võeti vastu Kyoto 
protokolli osaliste koosolekuna peetaval 
osaliste konverentsil, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Otsus 1/CMP.8, mis võeti vastu Kyoto 
protokolli osaliste koosolekuna peetaval 
osaliste konverentsil, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Selgitus

Muudatusega täpsustatakse, et kõik eeskirjad ei ole veel lõplikult kinnitatud, mis võib 
mõjutada delegeeritud õigusaktide kasutamist. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
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kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste vahel alles käivad läbirääkimised teise 
kohustusperioodi üksikasjalike tehniliste eeskirjade üle. Nende lõplikku kinnitamist ei ole 
võimalik enne õigusaktide vastuvõtmist ära oodata, sest kokkuleppele saab jõuda alles 2014. 
aasta konventsiooniosaliste kohtumistel Limas, ning seega ei jääks ELile ja liikmesriikidele 
piisavalt aega 2015. aasta esimeses kvartalis läbiviidavate protsessidega seotud 
protokollikohaste kohustuste täitmiseks.

Muudatusettepanek 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Heitkoguste arvestust ja kohustuste 
täitmist käsitlevad asjakohased 
rahvusvahelised eeskirjad tuleks vastu 
võtta järgmisel kliimakonverentsil 2014. 
aasta detsembris Limas. Komisjonil tuleks 
koos liikmesriikide ja kolmandate 
riikidega tööd teha, et aidata tagada Kyoto 
protokolli arvestuseeskirjade ametlik 
vastuvõtmine Lima kliimakonverentsil. 
Selliste eeskirjade tulemusel peaks 
toimima hakkama ELi register ja 
rakenduma käesoleva määrusega ette 
nähtud delegeeritud õigusaktid.

Or. en

Selgitus

Raportöör muudab/asendab muudatusettepaneku 5 (põhjendus 5b).

Muudatusettepanek 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kliimapoliitiliste meetmete ja 
majanduslike tegurite mõjul on liidus 
kasvuhoonegaaside heitkogused ELis 
märgatavalt vähenenud, mistõttu Kyoto 
protokolli teisel kohustusperioodil tekib 
liidu ja liikmesriikide arvetel märgatav 
LKÜde, THVde ja HVÜde ülejääk. 
Vastavalt otsusele 1/CMP.8, mis nõuab 
osapooltelt 2014. aastaks oma teise 
kohustusperioodi vähendamiskohustuse 
läbivaatamist, tuleks liidul ja 
liikmesriikidel teatav hulk ühikuid 
tühistada, et tagada kooskõla 
prognoositud tegelike kogustega ja 
järgida vähendamise kulutõhusaid 
riiklikke kavu, pidades silmas liidus 2050. 
aastani seatud kliimaeesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et kehtestada ühtsed eeskirjad, 
millega tagataks Kyoto protokolli tehniline 
rakendamine liidus pärast 2012. aastat, 
võimaldataks liidu, selle liikmesriikide ja 
Islandi kohustuste ühine tulemuslik 
täitmine ning kindlustataks selle kooskõla 
ELi HKSi ja jõupingutuste jagamist 
käsitleva otsuse toimimisega, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
nende kooskõla rahvusvaheliselt 
kokkulepitud arvestusnõuetega, otsuse […] 

(6) Selleks et kehtestada ühtsed eeskirjad, 
millega tagataks Kyoto protokolli tehniline 
rakendamine liidus pärast 2012. aastat, 
võimaldataks liidu, selle liikmesriikide ja 
Islandi kohustuste ühine tulemuslik ja 
tõhus täitmine ning kindlustataks selle 
kooskõla ELi HKSi ja jõupingutuste 
jagamist käsitleva otsuse toimimisega, 
peaks komisjonil olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama nende kooskõla 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
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kohaste ühise kohustuste täitmise nõuetega 
ja liidu asjakohaste õigusaktidega,

arvestusnõuetega, otsuse […] kohaste ühise 
kohustuste täitmise nõuetega ja liidu 
asjakohaste õigusaktidega,

Or. en

Muudatusettepanek 11
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et kehtestada ühtsed eeskirjad, 
millega tagataks Kyoto protokolli tehniline 
rakendamine liidus pärast 2012. aastat,
võimaldataks liidu, selle liikmesriikide ja 
Islandi kohustuste ühine tulemuslik 
täitmine ning kindlustataks selle kooskõla
ELi HKSi ja jõupingutuste jagamist 
käsitleva otsuse toimimisega, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte.
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
nende kooskõla rahvusvaheliselt 
kokkulepitud arvestusnõuetega, otsuse […] 
kohaste ühise kohustuste täitmise nõuetega 
ja liidu asjakohaste õigusaktidega,

(6) Selleks et tagada Kyoto protokolli teise 
kohustusperioodi tehniline rakendamine 
liidus pärast 2012. aastat, võimaldada
liidu, selle liikmesriikide ja Islandi 
kohustuste ühine tulemuslik täitmine ning
kindlustada selle kokkusobivus ELi HKSi 
ja jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse 
toimimisega, peaks komisjonil olema õigus 
võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte. Komisjonil tuleb tagada 
ettevalmistöö käigus asjakohaste 
konsultatsioonide läbiviimine 
liikmesriikidega, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama nende kooskõla 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
arvestusnõuetega, otsuse […] kohaste ühise 
kohustuste täitmise nõuetega ja liidu 
asjakohaste õigusaktidega,

Or. en
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Selgitus

Muudatusega rõhutatakse, et komisjon peab uute õigusaktide jõustamise käigus vajaduse 
korral konsulteerima ekspertidega, samuti muudab lisandus teksti täpsemaks ja paremini 
arusaadavaks.

Muudatusettepanek 12
Elena Băsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b
Määrus (EL) nr 525/2013 
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonil on samuti õigus võtta 
kooskõlas artikliga 25 vastu delegeeritud 
õigusakte, et tagada liidu ja liikmesriikide 
registrite kaudu Kyoto protokolli tehniline 
rakendamine, liidu, liikmesriikide ja 
Islandi kohustuste ühine tulemuslik 
täitmine ning kooskõla direktiivi 
2003/87/EÜ ja otsuse 406/2009/EÜ 
toimimisega, sh järgmine:

5. Komisjonil on samuti õigus võtta 
kooskõlas artikliga 25 vastu delegeeritud 
õigusakte, et tagada liidu ja liikmesriikide 
registrite kaudu Kyoto protokolli tehniline 
rakendamine, liidu, liikmesriikide ja 
Islandi kohustuste ühine tulemuslik ja 
tõhus täitmine ning kooskõla direktiivi 
2003/87/EÜ ja otsuse 406/2009/EÜ 
toimimisega, sh järgmine:

Or. en


