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Tarkistus 7
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Päätöksellä 1/CMP.8 25 muutetaan 
sääntöjä, jotka koskevat kelpoisuutta 
osallistua Kioton pöytäkirjan mukaisiin 
joustomekanismeihin. Siinä määritellään 
myös rajoitukset, jotka liittyvät 
ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle 
siirrettyihin yksiköihin, mukaan lukien 
vaatimus siitä, että kukin osapuoli perustaa 
aiemman kauden ylijäämävarannon 
(PPSR). Lisäksi kyseisessä päätöksessä 
säädetään siitä, että peritään kahden 
prosentin osuus tuotoista, jotka ovat 
peräisin ensimmäisistä sallittujen 
päästömääräyksiköiden (AAU) 
kansainvälisistä siirroista sekä 
päästövähennysyksiköiden (ERU) 
myöntämisestä yhteistoteutushankkeita 
varten, välittömästi kun aiemmin 
osapuolten hallussa olleita sallittuja 
päästömääräyksiköitä tai poistoyksiköitä 
muunnetaan päästövähennysyksiköiksi. 
Lisäsäännöistä Kioton pöytäkirjan toisen 
velvoitekauden täytäntöönpanemiseksi 
neuvotellaan parhaillaan.

(5) Päätöksellä 1/CMP.825 muutetaan 
sääntöjä, jotka koskevat kelpoisuutta 
osallistua Kioton pöytäkirjan mukaisiin 
joustomekanismeihin. Siinä määritellään 
myös rajoitukset, jotka liittyvät 
ensimmäiseltä velvoitekaudelta toiselle 
siirrettyihin yksiköihin, mukaan lukien 
vaatimus siitä, että kukin osapuoli perustaa 
aiemman kauden ylijäämävarannon 
(PPSR). Lisäksi kyseisessä päätöksessä 
säädetään siitä, että peritään kahden 
prosentin osuus tuotoista, jotka ovat 
peräisin ensimmäisistä sallittujen 
päästömääräyksiköiden (AAU) 
kansainvälisistä siirroista sekä 
päästövähennysyksiköiden (ERU) 
myöntämisestä yhteistoteutushankkeita 
varten, välittömästi kun aiemmin 
osapuolten hallussa olleita sallittuja 
päästömääräyksiköitä tai poistoyksiköitä 
muunnetaan päästövähennysyksiköiksi. 
Lisäsäännöistä Kioton pöytäkirjan toisen 
velvoitekauden täytäntöön panemiseksi 
neuvotellaan parhaillaan UNFCCC:n 
yhteydessä, ja ne on, sen jälkeen kun ne 
on vahvistettu, mahdollisesti pantava 
täytäntöön delegoiduilla säädöksillä.

__________________ __________________
25 Päätös 1/CMP.8, hyväksytty Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimineessa osapuolten konferenssissa, ks. 
asiakirja FCCC/KP/CMP/2012/13/add.1.

25 Päätös 1/CMP.8, hyväksytty Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimineessa osapuolten konferenssissa, ks. 
asiakirja FCCC/KP/CMP/2012/13/add.1.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, ettei kaikkia sääntöjä ole vielä vahvistettu lopullisesti, mikä voi 
vaikuttaa delegoitujen säädösten käyttöön. Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) puitteissa neuvotellaan edelleen toista 
velvoitekautta koskevista yksityiskohtaisista teknisistä säännöistä. Emme voi odottaa niiden 
lopullista vahvistamista ennen tämän lainsäädännön hyväksymistä, koska niistä ei voida 
sopia ennen vuonna 2014 Limassa pidettävää ilmastokokousta ja unionille ja jäsenvaltioille 
ei silloin jäisi riittävästi aikaa täyttää pöytäkirjan mukaisia vuoden 2015 ensimmäisen 
neljänneksen aikana toteutettavia prosesseja koskevia sitoumuksiaan. 

Tarkistus 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Päästötilinpitoa ja sitoumusten 
täyttämistä koskevat kansainväliset 
säännöt on tarkoitus hyväksyä Limassa 
joulukuussa 2014 pidettävässä 
seuraavassa ilmastokokouksessa. 
Komission olisi tehtävä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
kanssa auttaakseen varmistamaan, että 
Kioton pöytäkirjan tilinpitosäännöt 
hyväksytään virallisesti Liman 
ilmastokonferenssissa. Sääntöjen tulosten 
olisi heijastuttava tässä asetuksessa 
tarkoitettujen delegoitujen säädösten ja 
unionin rekisterin täytäntöönpanossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korvataan esittelijän esittämä tarkistus 5 (johdanto-osan kappale 5 b).
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Tarkistus 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Koska unionin 
kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 
merkittävästi ilmastopolitiikan ja 
taloudellisen tilanteen johdosta, unionin 
ja jäsenvaltioiden tileillä Kioton 
pöytäkirjan toista velvoitekautta varten 
tulee olemaan huomattava sallittujen 
päästömääräyksiköiden (AAU), 
sertifioitujen päästövähennysten (CER) ja 
päästövähennysyksiköiden (ERU) 
ylijäämä. Päätöksellä 1/CMP.8 
velvoitetaan osapuolet tarkistamaan 
viimeistään vuonna 2014 toista 
velvoitekautta koskevia 
vähentämissitoumuksiaan, ja sen mukaan 
unionin ja jäsenvaltioiden olisi peruttava 
tietty määrä yksikköjä mukauttaakseen 
niiden määrät arvioituihin todellisiin 
päästöihin ja vähimmäisvaatimusten 
täyttämiseksi kustannustehokkaan 
kansallisen päästösuunnitelman avulla 
unionin vuoden 2050 ilmastotavoitteen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 10
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset 
säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle 
täytäntöönpanolle Euroopan unionissa 
vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa 

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset 
säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle 
täytäntöönpanolle Euroopan unionissa 
vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa 
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Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 
Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen 
onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen 
johdonmukaisuus EU:n 
päästökauppajärjestelmän toiminnan ja 
taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 
siirrettävä komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] 
esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin 
velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen 
sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
kanssa,

Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 
Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen 
onnistunut ja tehokas toteutuminen ja 
varmistaa sen johdonmukaisuus 
EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan 
ja taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 
siirrettävä komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] 
esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin 
velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen 
sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
kanssa,

Or. en

Tarkistus 11
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset 
säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle 
täytäntöönpanolle Euroopan unionissa 
vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa 
Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 
Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen 
onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen 
johdonmukaisuus EU:n 
päästökauppajärjestelmän toiminnan ja 
taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 
siirrettävä komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 

(6) Jotta voidaan varmistaa Kioton 
pöytäkirjan toisen velvoitekauden 
tekninen täytäntöönpano Euroopan 
unionissa vuoden 2012 jälkeen, 
mahdollistaa Euroopan unionin, sen 
jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden 
yhteisen täyttämisen onnistunut 
toteutuminen ja varmistaa sen 
johdonmukaisuus 
EU:n päästökauppajärjestelmän toiminnan 
ja taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 
siirrettävä komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 
varmistettava, että jäsenvaltioita kuullaan 
asianmukaisesti myös asiantuntijatasolla 
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tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] 
esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin 
velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen 
sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
kanssa,

sen valmistellessa asiaa. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] 
esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin 
velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen 
sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
kanssa,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että komission on kuultava asiantuntijoita työssään uuden 
lainsäädännön täytäntöön panemiseksi. Tämä lisäys myös selventää 
yhteisymmärrysasiakirjan tekstiä.

Tarkistus 12
Elena Băsescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 525/2013
10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa unionin 
ja jäsenvaltioiden rekisterien kautta Kioton 
pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano, 
mahdollistaa Euroopan unionin, sen 
jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden 
yhteisen täyttämisen tehokas toiminta ja 
varmistaa sen yhdenmukaisuus direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen 406/2009/EY 
kanssa, mukaan lukien:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa unionin 
ja jäsenvaltioiden rekisterien kautta Kioton 
pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano, 
mahdollistaa Euroopan unionin, sen 
jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden 
yhteisen täyttämisen onnistuminen ja 
tehokkuus ja varmistaa sen 
yhdenmukaisuus direktiivin 2003/87/EY ja 
päätöksen 406/2009/EY kanssa, mukaan 
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lukien:

Or. en


