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Muudatusettepanek 49
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) EL ja liikmesriigid peaksid püüdma 
pakkuda kõige värskemat teavet 
kasvuhoonegaaside heite kohta, eelkõige 
Euroopa 2020. aasta strateegia ja selles 
kindlaksmääratud ajakavade kohaselt.
Käesolev määrus peaks võimaldama 
koostada selliseid hinnanguid statistilise ja 
muu teabe alusel võimalikult lühikese aja 
jooksul.

(12) EL ja liikmesriigid peaksid püüdma 
pakkuda kõige värskemat teavet 
kasvuhoonegaaside heite kohta, eelkõige 
Euroopa 2020. aasta strateegia ja selles 
kindlaksmääratud ajakavade kohaselt ning 
Euroopa kosmosepoliitika ja –strateegia 
raames, milles käsitletakse ELi kodanike 
huvides selliseid olulisi probleeme, nagu 
loodusõnnetused, ressursside ja 
kliimaseire. Sellega seoses tuleks 
kosmosepõhiseid andmeid käsitleda ELi 
ja liikmesriikide peamiste 
seirevahenditena, kuna nende abil on 
võimalik saada parem ülevaade CO2 ja 
CH4 heitest ning maakasutusest,
maakasutuse muutusest ja metsandusest. 
Seetõttu tuleks ülemaailmse keskkonna-
ja turvaseire (GMES) programmi ja muid 
satelliitsidesüsteeme kasutada 
maksimaalselt ära, et esitada õigeaegselt 
heitearuandeid (inimtegevusest ja 
põllumajandusest tingitud CO2 ja CH4
ning neeldajates seotud CO2 heite 
ülemaailmse igapäevase mõõtmise 
tulemused) ning teostada heite arvestust 
käsitlevate aruannete sõltumatuid 
kontrolle. Käesolev määrus peaks 
võimaldama koostada selliseid hinnanguid 
statistilise ja muu teabe alusel võimalikult 
lühikese aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Sabine Wils



PE486.140v01-00 4/52 AM\897512ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriigid on vastavalt Kyoto 
protokolli artiklile 6 kohustatud tagama, 
et Kyoto paindlikkusmehhanismide 
kasutamine täiendab liikmesriigi 
meetmeid, et vähendada arenenud ja 
arengumaades õhkupaisatava heite 
taseme erinevusi ühe inimese kohta. 
Vähemalt pool heite absoluutväärtuse 
vähendamisest varasema võrdlusnäitajaga 
võrreldes tuleks saavutada ELis. ELi 
õigusaktides on samuti konkreetsed sätted 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud teatavat liiki arvestusühikute 
kohta, mida tuleks eristada liikmesriikide 
registrites ja aruandluses.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriigid on vastavalt Kyoto 
protokolli artiklile 6 kohustatud tagama, 
et Kyoto paindlikkusmehhanismide 
kasutamine täiendab liikmesriigi 
meetmeid, et vähendada arenenud ja 
arengumaades õhkupaisatava heite 
taseme erinevusi ühe inimese kohta. 
Vähemalt pool heite absoluutväärtuse 
vähendamisest varasema võrdlusnäitajaga 
võrreldes tuleks saavutada ELis. ELi 
õigusaktides on samuti konkreetsed sätted 
puhta arengu mehhanismi projektidest 
saadud teatavat liiki arvestusühikute 
kohta, mida tuleks eristada liikmesriikide 
registrites ja aruandluses.
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Or. en

Muudatusettepanek 52
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Lubatud koguse ühikute (LKÜ) 
igasugune ülekandmine Kyoto protokolli 
kohustusperioodide vahelisel ajal mõjutab 
eesmärgiks seatud heite summaarset 
vähendamist ning sellest tulenevat 
vajakajäämist võrreldes heite sellise 
vähendamisega, mis on vajalik, et 
globaalse soojenemise ülempiiriks jääks 2 
°C. Ehkki ülekandmise piiramine on 
Kyoto protokolli teise kohustusperioodi 
keskkonnaalase terviklikkuse 
säilitamiseks vajalik, tuleks LKÜ 
ülekandmiste arvestus säilitada registrites 
ja aruannetes.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Lubatud koguse ühikute (LKÜ) 
igasugune ülekandmine Kyoto protokolli 
kohustusperioodide vahelisel ajal mõjutab 
eesmärgiks seatud heite summaarset 
vähendamist ning sellest tulenevat 
vajakajäämist võrreldes heite sellise 
vähendamisega, mis on vajalik, et 
globaalse soojenemise ülempiiriks jääks 2 
°C. Ehkki ülekandmise piiramine on 
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Kyoto protokolli teise kohustusperioodi 
keskkonnaalase terviklikkuse 
säilitamiseks vajalik, tuleks LKÜ 
ülekandmiste arvestus säilitada registrites 
ja aruannetes.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Pidades silmas vabaneva metaani 
heite olulisust kildagaasi kliimamõju 
seisukohast kogu selle olelusringi vältel, 
tuleks ELi eksperdihinnangutes 
liikmesriikide andmekogude kohta 
pöörata sellist heidet käsitlevatele 
andmekogudele erilist tähelepanu, samuti 
nende mahtu käsitlevate uutele 
teaduslikele andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tahmaheite seireks ja seda 
käsitlevaks aruandluseks, võttes arvesse 
Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011. 
aasta resolutsiooni muude kui 
süsinikdioksiidiga seotud kliimat 
mõjutavate inimtekkeliste heidete 
probleemi tervikliku käsitluse kohta1;
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__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meretranspordist pärit CO2-heidet
käsitlevaks aruandluseks;

(e) meretranspordist pärit
kasvuhoonegaaside heidet käsitlevaks 
aruandluseks;

Or. pl

Muudatusettepanek 57
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kõikidest transpordiliikidest pärit 
tahmaheidet käsitlevaks aruandluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) liikmesriikides kliimamuutuste 
vältimatute tagajärgedega kohanemiseks 

(g) liikmesriikides kliimamuutuste 
vältimatute tagajärgedega kulutõhusaks
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võetud meetmete seireks ja neid 
käsitlevaks aruandluseks;

kohanemiseks võetud meetmete seireks ja 
neid käsitlevaks aruandluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tsiviillennundusest pärit muu kui CO2-
heite mõju kliimale;

(e) mõju, mida avaldab kliimale 
tsiviillennundusest pärit muu kui CO2-
heide, mis on põhjustatud õhusõidukite 
vahemaandumistest liikmesriikide 
lennujaamades;

Or. it

Muudatusettepanek 60
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tsiviillennundusest pärit muu kui CO2-
heite mõju kliimale;

(e) tsiviillennundusest pärit CO2-heite 
mõju kliimale;

Or. pl

Muudatusettepanek 61
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ELi ja liikmesriikide meetmed, et 
vähendada muu kui CO2 seotud kliimat 
mõjutavat inimtekkelist heidet, võttes 
arvesse Euroopa Parlamendi 14. 
septembri 2011. aasta resolutsiooni 
muude kui süsinikdioksiidiga seotud 
kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete 
probleemi tervikliku käsitluse kohta1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon, kes tegutseb 
ELi nimel, töötavad välja ja rakendavad
vähese CO2-heitega arengu strateegiad, et 
toetada:

1. Liikmesriigid ja komisjon, kes tegutseb 
ELi nimel, esitavad aruandeid vähese 
CO2-heitega arengu strateegiate 
väljatöötamise kohta vastavalt 
rahvusvaheliselt ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessis 
kokkulepitud aruandlussätetele, et 
toetada:

Or. en

Muudatusettepanek 63
Elisabetta Gardini

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



PE486.140v01-00 10/52 AM\897512ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriigis tehtud ja kavandatud 
edusammude (sealhulgas ELi meetmetega 
saavutatud edu) läbipaistvat ja täpset seiret 
selliste kohustuste täitmisel, mis ELi ja 
liikmesriigid on inimtekkelise 
kasvuhoonegaaside heite piiramiseks või 
vähendamiseks ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga võtnud;

(a) liikmesriigis tehtud ja kavandatud 
edusammude (sealhulgas ELi meetmetega 
saavutatud edu) läbipaistvat ja täpset seiret 
selliste pikaajaliste kohustuste täitmisel, 
mis EL ja liikmesriigid on inimtekkelise 
kasvuhoonegaaside heite piiramiseks või 
vähendamiseks ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga võtnud;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema
aja jooksul täiendavalt vähendada ning 
selle sidumist neeldajates suurendada 
kooskõlas ELi eesmärgiga vähendada 
2050. aastaks heidet 80–95 % võrreldes 
1990ndate tasemega, võttes arvesse 
vähendamist, mille valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul peaksid 
arenguriigid rühmana saavutama.

Or. it

Muudatusettepanek 65
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks 
heidet 80–95 % võrreldes 1990ndate 
tasemega, võttes arvesse vähendamist, 
mille valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma hinnangul peaksid arenguriigid 
rühmana saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 66
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks 
heidet 80–95 % võrreldes 1990ndate 
tasemega, võttes arvesse vähendamist, 
mille valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma hinnangul peaksid arenguriigid 
rühmana saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul täiendavalt vähendada ning 
selle sidumist neeldajates suurendada, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

Or. it

Muudatusettepanek 67
Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

(b) iga sektori heite vähendamist pikema 
aja jooksul ning selle neeldajates sidumise 
suurendamist kooskõlas ELi eesmärgiga 
vähendada 2050. aastaks heidet 80–95 % 
võrreldes 1990ndate tasemega, võttes 
arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Jolanta Emilia Hibner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks 
heidet 80–95 % võrreldes 1990ndate 
tasemega, võttes arvesse vähendamist, 
mille valitsustevahelise kliimamuutuste 
rühma hinnangul peaksid arenguriigid 
rühmana saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada, võttes arvesse 
vähendamist, mille valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul peaksid 
arenguriigid rühmana saavutama.

Or. pl
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Muudatusettepanek 69
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks
siseriiklikku heidet 80–95 % võrreldes 
1990ndate tasemega, võttes arvesse 
vähendamist, mille valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul peaksid 
arenguriigid rühmana saavutama.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Kriton Arsenis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks
siseriiklikku heidet 80–95 % võrreldes 
1990ndate tasemega, võttes arvesse 
vähendamist, mille valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul peaksid 
arenguriigid rühmana saavutama.

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega, 
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

(b) liikmesriikide kohustuste täitmist, mis 
nad on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
ning selleks, et iga sektori heidet pikema 
aja jooksul vähendada ning selle sidumist 
neeldajates suurendada kooskõlas ELi 
eesmärgiga vähendada 2050. aastaks heidet 
80–95 % võrreldes 1990ndate tasemega,
osana ülemaailmsest eesmärgist 
vähendada 2050. aastaks heidet vähemalt 
50 % võrreldes 1990ndate tasemega,
võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
vähese CO2-heitega arengu strateegia üks 
aasta pärast käesoleva määruse 
jõustumist või vastavalt muule 
rahvusvaheliselt või ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessis kokkulepitud 
ajakavale.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile
aruande vähese CO2-heitega arengu 
strateegia kohta vastavalt muule 
rahvusvaheliselt või ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessis kokkulepitud 
ajakavale.

Or. en
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Muudatusettepanek 73
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
vähese CO2-heitega arengu strateegia üks 
aasta pärast käesoleva määruse jõustumist 
või vastavalt muule rahvusvaheliselt või 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessis kokkulepitud ajakavale.

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
vähese CO2-heitega arengu strateegia 18 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist 
või vastavalt muule rahvusvaheliselt või 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessis kokkulepitud ajakavale.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik asutab riikliku 
andmekogusüsteemi, et hinnata käesoleva 
määruse I lisas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelist heidet ja 
neeldajates seotud heidet ning tagada 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
õigeaegne täiendamine, läbipaistvus, 
täpsus, kooskõlalisus, võrreldavus ja 
terviklikkus, ning hoiab nimetatud 
süsteemi käigus ja täiustab seda pidevalt.

1. Liikmesriik asutab riikliku 
andmekogusüsteemi, et hinnata käesoleva 
määruse I lisas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelist heidet ja 
neeldajates seotud heidet ning tagada 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
õigeaegne täiendamine, läbipaistvus, 
täpsus, kooskõlalisus, võrreldavus ja 
terviklikkus, ning hoiab nimetatud 
süsteemi käigus ja täiustab seda pidevalt
vastavalt ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonis riiklikele 
süsteemidele esitatavatele nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kasutada määruse nr 842/2006 artikli 6 
lõikega 4 kehtestatud aruandlussüsteemi, et 
parandada kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude hinnanguid fluoritud gaaside 
kohta;

(a) kasutada määruse nr 842/2006 artikli 6 
lõikega 4 kehtestatud aruandlussüsteemi, et 
parandada vajaduse korral
kasvuhoonegaaside riiklike andmekogude 
hinnanguid fluoritud gaaside kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevaga kehtestatakse ELi 
andmekogusüsteem, et tagada riiklike 
andmekogude õigeaegne täiendamine, 
läbipaistvus, täpsus, kooskõla, võrreldavus
ja täielikkus ELi kasvuhoonegaaside 
andmekogu suhtes. Komisjon kohaldab ja 
haldab ning täiustab pidevalt kõnealust 
süsteemi, mis hõlmab järgmist:

Käesolevaga kehtestatakse ELi 
andmekogusüsteem, et tagada riiklike 
andmekogude õigeaegne täiendamine, 
läbipaistvus, täpsus, kooskõla ja
võrreldavus ELi kasvuhoonegaaside 
andmekogu suhtes. Komisjon kohaldab ja 
haldab ning täiustab pidevalt kõnealust 
süsteemi, mis hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 77
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) menetlus kõigi riiklikes andmekogudes välja jäetud
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puuduvate andmete hindamiseks, 
konsulteerides asjaomaste 
liikmesriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude iga-aastane 
ekspertülevaatus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 79
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab kindlaks ja esitab iga 
aasta (aasta X) 15. jaanuariks komisjonile:

Liikmesriik määrab kindlaks ja esitab iga
kahe aasta tagant (aasta X) või teabe 
ajakohastamisel 15. jaanuariks 
komisjonile:

Or. sv

Muudatusettepanek 80
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) käesoleva määruse I lisas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite 
ning otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 2 lõikes 
1 osutatud kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite aasta X-2 kohta. Ilma et 
see piiraks käesoleva määruse I lisas 
loetletud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
esitamist, loetakse saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli allikakategooriast
„1.A.3.A Tsiviillennundus” pärit 
süsinikdioksiidi (CO2) heidet otsuse nr 
406/2009/EÜ artikli 3 ja artikli 7 lõike 1 
kohaldamisel võrdseks nulliga;

(a) käesoleva määruse I lisas loetletud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite, 
millekohast teavet tuleb ajakohastada 
vastavalt ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli 
alusel vastuvõetud otsustele, ning otsuse 
nr 406/2009/EÜ artikli 2 lõikes 1 osutatud 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite 
aasta X-2 kohta. Ilma et see piiraks 
käesoleva määruse I lisas loetletud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste esitamist, 
loetakse saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli allikakategooriast „1.A.3.A 
Tsiviillennundus” pärit süsinikdioksiidi
(CO2) heidet otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 
3 ja artikli 7 lõike 1 kohaldamisel võrdseks 
nulliga;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) vastavalt Kyoto protokollile 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite 
ning maakasutuse, maakasutuse muutuse 
ja metsanduse meetmete tulemusena 
neeldajates seotud CO2 heite andmed ning 
teabe kõnealuse kasvuhoonegaaside heite 
ja maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsanduse meetmete tulemusena 
neeldajates seotud heite arvestamise kohta 
vastavalt Kyoto protokolli artikli 3 lõikele 
3, ja vastavalt artikli 3 lõikele 4 juhul, kui 
liikmesriigid otsustavad kasutada 
nimetatud artikliga ettenähtud 
paindlikkust, ning muudele Kyoto 
protokolli alusel tehtud asjaomastele 

(d) vastavalt Kyoto protokolli artiklis 7 
sätestatud teabe ettevalmistamist 
käsitlevatele suunistele maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärit heite tulemusena neeldajates seotud 
CO2 heite andmed;
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otsustele, aastate 2008 kuni X-2 kohta. 
Liikmesriigid, kes on otsustanud vastavalt 
Kyoto protokolli artikli 3 lõikele 4 arvesse 
võtta põllumaa majandamist, karjamaa 
majandamist, või taimestiku taastamist, 
esitavad lisaks iga nimetatud tegevusala 
kasvuhoonegaaside heite ja neeldajates 
seotud heite andmed 1990. aasta kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 82
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) näitajaid käsitlev teave aasta X-2 
kohta;

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 83
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) selliste tõendatud heitkoguste tegelik 
või hinnanguline jaotumine 
kasvuhoonegaaside riikliku andmekogu 
allikakategooriate vahel, mille kohta 
direktiivis 2003/87/EÜ sätestatud käitised 
ja käitajad esitasid andmeid, ning 
kõnealuste tõendatud heitkoguste suhe 
kogu nendes allikakategooriates esitatud 
kasvuhoonegaaside heitesse, aasta X-2 
kohta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) selliste kontrollide tulemused aasta X-2 
kohta, mis on läbi viidud selleks, et 
kontrollida kooskõla kasvuhoonegaaside 
andmekogudes esitatud heiteandmete ja 
järgmiste andmete vahel:

(l) selliste kvaliteedikontrollide tulemused 
aasta X-2 kohta, mis on läbi viidud selleks, 
et kontrollida kooskõla kasvuhoonegaaside 
andmekogudes esitatud heiteandmete ja 
järgmiste andmete vahel:

Or. en

Muudatusettepanek 85
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) selliste kontrollide tulemused aasta X-
2 kohta, mis on läbi viidud selleks, et 
kontrollida kasvuhoonegaaside 
andmekogu koostamisel heite 
hindamiseks kasutatud tegevusandmete, 
taustandmete ja eelduste kooskõla 
järgmise teabega:

välja jäetud

(i) direktiiviga 2001/81/EÜ 
õhusaasteainete jaoks ettenähtud 
andmekogude koostamisel kasutatud 
andmed ja eeldused;
(ii) määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 6 
lõike 1 alusel esitatud andmed;
(iii) vastavalt määruse (EÜ) nr 1099/2008 
artiklile 4 ja B lisale esitatud 
energiaalased andmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt m – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) direktiiviga 2001/81/EÜ 
õhusaasteainete jaoks ettenähtud 
andmekogude koostamisel kasutatud 
andmed ja eeldused;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 87
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt m – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 6 
lõike 1 alusel esitatud andmed;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 88
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt m – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) vastavalt määruse (EÜ) nr 1099/2008 
artiklile 4 ja B lisale esitatud 
energiaalased andmed;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) riikliku andmekogusüsteemi kõigi 
muudatuste kirjeldus;

(n) riikliku andmekogusüsteemi 
muudatuste kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) riikliku registri kõigi muudatuste 
kirjeldus;

(o) riikliku registri muudatuste kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik esitab ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sekretariaadile iga aasta
15. aprilliks riiklikud andmekogu, mis 
sisaldab käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
komisjonile esitatud teabega identset
teavet.

3. Liikmesriik esitab ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sekretariaadile iga aasta 
15. aprilliks riikliku andmekogu, mis 
sisaldab käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
komisjonile esitatud teavet.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lisada käesoleva määruse I lisa 
kasvuhoonegaaside loetellu uusi aineid või 
jätta teatavad ained sellest loetelust välja;

(a) lisada käesoleva määruse I lisa 
kasvuhoonegaaside loetellu uusi aineid või 
jätta teatavad ained sellest loetelust välja 
vastavalt ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli 
alusel vastuvõetud otsustele;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kehtestada mis tahes uue 
rahvusvahelise kokkuleppe või otsuse nr 
406/2009/EÜ artikli 9 alusel vastuvõetud 
õigusakti kohaselt maakasutust, 
maakasutuse muutust ja metsandust 
käsitlevad seire- ja aruandlusnõuded.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 94
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 Komiteemenetlus välja jäetud
Kasvuhoonegaaside ühtlustatud 
andmekogud
Liikmesriik esitab iga aasta (aasta X) 31. 
juuliks komisjonile kasvuhoonegaaside 
ühtlustatud andmekogu aasta X-1 kohta. 
Komisjon koostab liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside ühtlustatud 
andmekogude või vajaduse korral 
omaenda hinnangute põhjal igal aastal 
ELi kasvuhoonegaaside ühtlustatud 
andmekogu. Komisjon teeb kõnealuse 
teabe üldsusele kättesaadavaks iga aasta 
30. septembriks.

Or. it

Muudatusettepanek 95
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon viib täielikkuse ja võimalike 
probleemide kindlakstegemiseks läbi 
liikmesriikide poolt käesoleva määruse 
artikli 7 lõike 1 alusel esitatud andmete 
esialgse kontrolli. Ta saadab kontrolli 
tulemused liikmesriigile kuue nädala 
jooksul alates andmete edastamise 
tähtajast. Liikmesriik vastab kõigile 
esialgse kontrolli tulemusena tekkinud 
küsimustele 15. märtsiks koos lõpliku 
andmekogu edastamisega aasta X-2 kohta.

1. Komisjon viib täielikkuse ja võimalike 
probleemide kindlakstegemiseks läbi 
liikmesriikide poolt käesoleva määruse 
artikli 7 lõike 1 alusel esitatud andmete 
esialgse kontrolli. Ta saadab kontrolli 
tulemused liikmesriigile kuue nädala 
jooksul alates andmete edastamise 
tähtajast. Liikmesriik vastab kõigile 
esialgse kontrolli tulemusena tekkinud 
asjaomastele küsimustele 15. märtsiks 
koos lõpliku andmekogu edastamisega 
aasta X-2 kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik ei vasta 15. märtsiks 
komisjoni tõstatatud küsimustele või ei 
esita nimetatud kuupäevaks täielikke 
andmekoguhinnanguid, mida on vaja ELi 
andmekogu koostamiseks, valmistab 
komisjon ette hinnangud, mida 
kasutatakse liikmesriigi andmekogus 
esitatud asjaomaste hinnangute asemel. 
Selleks kasutab komisjon meetodeid, mis 
on kooskõlas kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude koostamise suhtes 
kohaldatavate suunistega.

2. Kui liikmesriik ei esita 15. märtsiks 
täielikke andmekoguhinnanguid, mida on 
vaja ELi andmekogu koostamiseks, 
valmistab komisjon ette hinnangud, et 
abistada asjaomast liikmesriiki 
andmekoguhinnangute koostamisel.
Selleks kasutab komisjon 
kasvuhoonegaaside riiklike andmekogude 
koostamise suhtes kohaldatavaid 
suuniseid.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meretranspordist pärit CO2-heidet käsitlev 
aruandlus

Meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside
heidet käsitlev aruandlus

Or. pl

Muudatusettepanek 98
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada 
seire- ja aruandlusnõuded 
meretranspordist pärit CO2-heitele, mis on 
seotud liikmesriikide sadamaid 
külastavate merelaevadega. Kõnealused 
seire- ja aruandlusnõuded on kooskõlas 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
nõuetega, ja nii suures ulatuses kui 
võimalik laevadele Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) raames 
kohaldatavate nõuetega või
meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside
heidet käsitlevate ELi õigusaktidega.
Seire- ja aruandlusnõuetega 
vähendatakse liikmesriikide töökoormust 
nii palju kui võimalik, muu hulgas 
andmete tsentraliseeritud kogumise ja 
haldamise abil.

1. Meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heidet käsitleva mis 
tahes ELi õigusakti vastuvõtmisel 
määravad liikmesriigid kindlaks 
meretranspordist pärit CO2 heitkogused ja 
esitavad need andmed komisjonile 
kooskõlas kõnealuses ELi õigusaktis 
ettenähtud aruandlussätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada 
seire- ja aruandlusnõuded meretranspordist 
pärit CO2-heitele, mis on seotud 
liikmesriikide sadamaid külastavate 
merelaevadega. Kõnealused seire- ja 
aruandlusnõuded on kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
nõuetega, ja nii suures ulatuses kui 
võimalik laevadele Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) raames 

1. Komisjonile antakse volitus võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada 
seire- ja aruandlusnõuded meretranspordist 
pärit CO2-heitele, mis on seotud 
liikmesriikide sadamaid külastavate 
merelaevadega. Kõnealused seire- ja 
aruandlusnõuded on kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
nõuetega ja laevadele Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) raames 
kohaldatavate nõuetega või 
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kohaldatavate nõuetega või 
meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 
heidet käsitlevate ELi õigusaktidega. Seire-
ja aruandlusnõuetega vähendatakse 
liikmesriikide töökoormust nii palju kui 
võimalik, muu hulgas andmete 
tsentraliseeritud kogumise ja haldamise 
abil.

meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 
heidet käsitlevate ELi õigusaktidega. Seire-
ja aruandlusnõuetega vähendatakse 
liikmesriikide töökoormust, muu hulgas 
andmete tsentraliseeritud kogumise ja 
haldamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui õigusakt on lõike 1 kohaselt vastu 
võetud, määravad liikmesriigid sellele 
vastavalt kindlaks meretranspordist pärit 
CO2 heitkogused aasta X-2 kohta ja 
esitavad need andmed komisjonile iga 
aasta 15. jaanuariks (aasta X).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 101
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seire- ja aruandlusnõuetega 
vähendatakse liikmesriikide töökoormust 
nii palju kui võimalik, muu hulgas 
andmete tsentraliseeritud kogumise ja 
haldamise abil ning seeläbi, et nõuded on 
kooskõlas ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni raames kokkulepitud 
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nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riikliku süsteemi eesmärk on tagada, et 
teave käesoleva määruse artiklite 14 ja 15 
kohaselt poliitikasuundade ja meetmete 
ning kasvuhoonegaaside inimtekkelise 
heite ning neeldajates seotava heite 
prognooside kohta esitatakse õigeaegselt 
ning on läbipaistev, täpne, kooskõlaline, 
võrreldav ja täielik, samuti on eesmärk 
tagada andmete, meetodite ja mudelite 
kasutamine ja kohaldamine ning kvaliteedi 
tagamise ja -kontrolli toimingute ning 
tundlikkusanalüüsi läbiviimine.

2. Riikliku süsteemi eesmärk on tagada, et 
teave käesoleva määruse artiklite 14 ja 15 
kohaselt poliitikasuundade ja meetmete 
ning kasvuhoonegaaside inimtekkelise 
heite ning neeldajates seotava heite 
prognooside kohta esitatakse õigeaegselt 
ning on läbipaistev, täpne, kooskõlaline, 
võrreldav ja täielik, samuti on eesmärk 
tagada asjakohastel puhkudel andmete, 
meetodite ja mudelite kasutamine ja 
kohaldamine ning kvaliteedi tagamise ja -
kontrolli toimingute ning 
tundlikkusanalüüsi läbiviimine.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 
(aasta X) 15. märtsiks järgmise teabe:

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga teise 
aasta (aasta X+1) 15. märtsiks järgmise 
teabe:

Or. en
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Muudatusettepanek 104
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik teeb üldsusele 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks kõik 
riiklike poliitikasuundade ja meetmete 
kulu- ja mõjuhinnangud ning kogu teabe 
selliste ELi poliitikasuundade ja meetmete 
rakendamise kohta, millega piiratakse või 
vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet 
või suurendatakse selle sidumist 
neeldajates, ning nende hinnangute 
aluseks olevad tehnilised aruanded. See 
teave peaks sisaldama kasutatud mudelite 
ja metodoloogilise lähenemisviisi 
kirjeldust, määratlusi ja alushüpoteese.

2. Liikmesriik teeb üldsusele 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks 
riiklikud poliitikasuunad ja meetmed ning 
teabe selliste ELi poliitikasuundade ja 
meetmete rakendamise kohta, millega 
piiratakse või vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heidet või 
suurendatakse selle sidumist neeldajates.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 
(aasta X) 15. märtsiks kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite ja neeldajates seotava 
heite riikliku prognoosi gaaside ja sektorite 
kaupa. Kõnealused prognoosid sisaldavad 
kvantitatiivseid hinnanguid nelja 
järjestikuse aasta kohta, mis lõppevad 
numbriga 0 või 5 ning järgnevad vahetult 
aastale X. Riiklikus prognoosis võetakse 
arvesse kõiki ELi tasandil vastuvõetud 
poliitikasuundi ja meetmeid ning need 
sisaldavad järgmist:

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga teise 
aasta (aasta X+1) 15. märtsiks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
neeldajates seotava heite riikliku prognoosi 
gaaside ja sektorite kaupa. Kõnealused 
prognoosid sisaldavad kvantitatiivseid 
hinnanguid nelja järjestikuse aasta kohta, 
mis lõppevad numbriga 0 või 5 ning 
järgnevad vahetult aastale X. Riiklikus 
prognoosis võetakse arvesse kõiki ELi 
tasandil vastuvõetud poliitikasuundi ja 
meetmeid ning need sisaldavad järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 
(aasta X) 15. märtsiks kasvuhoonegaaside 
inimtekkelise heite ja neeldajates seotava 
heite riikliku prognoosi gaaside ja sektorite 
kaupa. Kõnealused prognoosid sisaldavad 
kvantitatiivseid hinnanguid nelja 
järjestikuse aasta kohta, mis lõppevad 
numbriga 0 või 5 ning järgnevad vahetult 
aastale X. Riiklikus prognoosis võetakse 
arvesse kõiki ELi tasandil vastuvõetud 
poliitikasuundi ja meetmeid ning need 
sisaldavad järgmist:

1. Liikmesriik esitab komisjonile iga teise 
aasta (aasta X) 15. märtsiks 
kasvuhoonegaaside inimtekkelise heite ja 
neeldajates seotava heite riikliku prognoosi 
gaaside ja sektorite kaupa. Kõnealused 
prognoosid sisaldavad kvantitatiivseid 
hinnanguid nelja järjestikuse aasta kohta, 
mis lõppevad numbriga 0 või 5 ning 
järgnevad vahetult aastale X. Riiklikus 
prognoosis võetakse arvesse kõiki ELi 
tasandil vastuvõetud poliitikasuundi ja 
meetmeid ning need sisaldavad järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 107
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) prognoosid selle kohta, kuidas 
jäätmete ringlussevõtul tekkivad 
kasvuhoonegaasid mõjutavad 
kliimamuutust;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Marita Ulvskog
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) prognoosid kolmandas riigis tekkiva 
kasvuhoonegaaside heite kohta, mis on 
põhjustatud liikmesriigi energia impordist 
sellest riigist;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) prognoosid selle kohta, kuidas 
äärmuslikud ilmastikuolud mõjutavad 
metsade, põllumajanduse ja vee võimet 
siduda CO2 ja kasvuhoonegaase.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik ei esita täielikku 
hinnangut prognoosi kohta 15. märtsiks, 
võib komisjon ELi prognooside 
koostamiseks vajalikud hinnangud ise teha.

2. Liikmesriik esitab võimalikult 
ajakohastatud prognoosid. Kui liikmesriik 
ei esita prognoosi või kui prognoosid ei ole 
vastavuses lõikega 1 iga teise aasta 15. 
märtsiks, võib komisjon ELi prognooside 
koostamiseks vajalikud hinnangud ise teha.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 15. 
märtsiks teabe kliimamuutustega 
kohanemiseks rakendatud või kavandatud 
meetmete ning eelkõige riiklike või 
piirkondlike kohanemisstrateegiate ja -
meetmete kohta. Selline teave sisaldab iga 
kohanemismeetme jaoks eelarvest 
eraldatud vahendeid poliitikasektorite 
kaupa, põhieesmärki, vahendi liiki, 
rakendamise seisu ning kliimamuutuste 
mõju kategooriat (nt üleujutused, 
meretaseme tõus, äärmuslikud 
temperatuurid, põuad ning äärmuslikud 
ilmastikunähtused).

Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 15. 
märtsiks teabe kliimamuutustega 
kohanemiseks rakendatud või kavandatud 
meetmete ning eelkõige riiklike või 
piirkondlike kohanemisstrateegiate ja -
meetmete kohta. Selline teave sisaldab iga 
kohanemismeetme jaoks eelarvest 
eraldatud vahendeid poliitikasektorite 
kaupa, põhieesmärki, vahendi liiki, 
rakendamise seisu ning kliimamuutuste 
mõju kategooriat (nt üleujutused, 
meretaseme tõus, äärmuslikud 
temperatuurid, põuad, tormid, orkaanid
ning muud äärmuslikud 
ilmastikunähtused).

Or. en

Muudatusettepanek 112
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 15. 
märtsiks teabe kliimamuutustega 
kohanemiseks rakendatud või kavandatud 
meetmete ning eelkõige riiklike või 
piirkondlike kohanemisstrateegiate ja -
meetmete kohta. Selline teave sisaldab iga 
kohanemismeetme jaoks eelarvest 
eraldatud vahendeid poliitikasektorite 
kaupa, põhieesmärki, vahendi liiki, 
rakendamise seisu ning kliimamuutuste 

Liikmesriik esitab komisjonile iga teise 
aasta 15. märtsiks teabe kliimamuutustega 
kohanemiseks rakendatud või kavandatud 
meetmete ning eelkõige riiklike või 
piirkondlike kohanemisstrateegiate ja -
meetmete kohta. Selline teave võib 
sisaldada iga kohanemismeetme jaoks 
eelarvest eraldatud vahendeid 
poliitikasektorite kaupa, põhieesmärki, 
vahendi liiki, rakendamise seisu ning 
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mõju kategooriat (nt üleujutused, 
meretaseme tõus, äärmuslikud 
temperatuurid, põuad ning äärmuslikud 
ilmastikunähtused).

kliimamuutuste mõju kategooriat (nt 
üleujutused, meretaseme tõus, äärmuslikud 
temperatuurid, põuad ning äärmuslikud 
ilmastikunähtused).

Or. en

Muudatusettepanek 113
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 114
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab parimate 
kättesaadavate andmete põhjal iga aasta 
(aasta X) 15. märtsiks komisjonile 
järgmise teabe:

Liikmesriik teeb koostööd komisjoniga, et 
võimaldada ELil esitada aruandeid 
arenguriikidele antava rahalise ja 
tehnoloogiaalase toetuse kohta, andes 
järgmist teavet (kui see on olemas):

Or. en

Muudatusettepanek 115
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik esitab parimate kättesaadavate 
andmete põhjal iga aasta (aasta X) 15. 
märtsiks komisjonile järgmise teabe:

Liikmesriik esitab parimate kättesaadavate 
andmete põhjal ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames kokku lepitud 
ühist vormi kasutades iga teise aasta (aasta 
X) 31. detsembriks komisjonile järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 116
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames arenguriikidele 
aastaks X-1 ettenähtud ja väljamakstud
rahaline toetus, aastaks X ettenähtud 
rahaline toetus ning tulevikuks 
kavandatud toetuse määr. Teave sisaldab 
järgmist:

(a) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames arenguriikidele 
antav rahaline toetus.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames
arenguriikidele aastaks X-1 ettenähtud ja 
väljamakstud rahaline toetus, aastaks X 
ettenähtud rahaline toetus ning tulevikuks
kavandatud toetuse määr. Teave sisaldab 

(a) arenguriikidele aastaks X-1 vastavalt 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sätetele ettenähtud ja väljamakstud 
rahaline toetus, aastaks X eraldatav
rahaline toetus ning olemasolu korral 
järgnevateks aastateks kavandatud 
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järgmist: rahaline toetus. Teave sisaldab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 118
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kas liikmesriikide poolt arenguriikidele 
ettenähtud rahalised vahendid on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
silmas pidades uued ja täiendavad, ning 
kuidas need välja arvutati;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kas liikmesriikide poolt arenguriikidele 
ettenähtud rahalised vahendid on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni silmas 
pidades uued ja täiendavad, ning kuidas 
need välja arvutati;

i) milline osa liikmesriikide poolt 
arenguriikidele ettenähtud või eraldatud 
rahalistest vahenditest on uued ja 
täiendavad ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga vastavuses olevat
eesmärki suurendada ametliku arenguabi 
määra 0,7 %ni kogurahvatulust, ning 
kuidas see välja arvutati;

Or. en

Selgitus

Viidet ametlikule arenguabile 0,7 % ulatuses kogurahvatulust on tarvis, et kindlustada 
kliimamuutustega tegelemiseks vajalike kulukohustuste täitmine viisil, mis ei juhi 
rahvusvahelise avaliku sektori poolset rahastamist eemale eri riikide arengu toetamiseks 
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võetud pikaajalistest kohustustest.

Muudatusettepanek 120
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõik liikmesriigi poolt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
rakendamiseks eraldatud rahalised 
vahendid rahastamiskanali kaupa 
(kahepoolne, piirkondlik või muu 
mitmepoolne rahastamine);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõik liikmesriigi poolt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
rakendamiseks eraldatud rahalised 
vahendid rahastamiskanali kaupa 
(kahepoolne, piirkondlik või muu 
mitmepoolne rahastamine);

ii) kõik liikmesriigi poolt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
rakendamiseks eraldatud rahalised 
vahendid rahastamiskanali kaupa 
(kahepoolne, piirkondlik või muu 
mitmepoolne rahastamine), kaasa arvatud 
ja vastavalt vajadusele järgmised;

a) Ülemaailmne Keskkonnafond, 
vähimarenenud riikide fond, 
kliimamuutuste erifond, kohanemisfond, 
Roheline Kliimafond ning täiendava 
tegevuse sihtfond;
b) muud mitmepoolsed kliimamuutuste 
fondid;
c) mitmepoolsed finantseerimisasutused, 
muu hulgas piirkondlikud arengupangad;
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d) ÜRO erialased organid;
e) kahepoolsete, piirkondlike ja muude 
kanalite kaudu antav rahaline toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 122
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kvantitatiivne teave 
rahastamisvoogude kohta Rio markerite 
põhjal (OECD arenguabi rühma poolt 
kasutusele võetud markerid 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja 
sellega kohanemiseks antava abi üle 
otsustamiseks) ning metodoloogiline teave 
nimetatud markerite metoodika 
rakendamise kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 123
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kvantitatiivne teave 
rahastamisvoogude kohta Rio markerite 
põhjal (OECD arenguabi rühma poolt 
kasutusele võetud markerid 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks ja 
sellega kohanemiseks antava abi üle 
otsustamiseks) ning metodoloogiline teave 
nimetatud markerite metoodika 
rakendamise kohta;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kvantitatiivne teave rahastamisvoogude
kohta Rio markerite põhjal (OECD 
arenguabi rühma poolt kasutusele võetud 
markerid kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
antava abi üle otsustamiseks) ning 
metodoloogiline teave nimetatud markerite 
metoodika rakendamise kohta;

iii) kvantitatiivne teave projekti- või 
eelarvetoetuste põhiste rahastamisvoogude 
kohta Rio markerite põhjal (OECD 
arenguabi rühma poolt kasutusele võetud 
markerid kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
antava abi üle otsustamiseks) ning 
metodoloogiline teave nimetatud markerite 
metoodika rakendamise kohta, tuues 
kliimamuutuste mõju leevendamise Rio 
markeri raames eraldi välja teabe metsade 
hävitamise ja metsade seisundi 
halvenemise tõttu tekkivate heidete 
vähendamise (REDD+) meetmete ning 
muude kliimamuutuse leevendamise 
meetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta,
kes on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 126
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta, kes 
on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud;

iv) üksikasjalik teave sellistele 
arenguriikidele kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise toetuseks antud või 
eraldatava abi kohta, kes on 
kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud;

Or. en

Muudatusettepanek 127
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta, kes 
on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud;

iv) üksikasjalik teave liikmesriikide poolt 
arenguriikidele antud kliimamuutustega 
kohanemiseks ja selle mõju 
leevendamiseks võetavate meetmete 
rahalise toetuse kohta, muu hulgas 
rahaliste vahendite summa, 
rahastamisallikas, kasutatud 
rahastamisvahendite liik, nt toetus või 
sooduslaen, ning sektor;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta;

v) üksikasjalik teave arenguriikidele 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 
antud või eraldatava abi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta;

v) võimalikult ulatuslik teave 
kliimamuutustega seotud kahepoolse 
rahastamise võimendatud erasektori 
rahastamisvoogude kohta, mis on 
suunatud kliimamuutustega 
kohanemiseks ja selle mõju 
leevendamiseks võetavatele meetmetele 
arenguriikides, ning poliitikasuundade ja 
meetmete kohta, mis edendavad 
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kliimamuutustega kohanemiseks ja selle 
mõju leevendamiseks võetavatesse 
meetmetesse tehtavate erainvesteeringute 
kasvu arenguriikides, mis on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osalised;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) üksikasjalik teave liikmesriigi 
eraldatud uute ja täiendavate erasektori 
rahaliste vahendite kohta, muu hulgas 
summad, vahendite kasutamine 
kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks ja 
selle leevendamiseks või metsade 
hävitamise ja metsade seisundi 
halvenemise tõttu tekkivate heidete 
vähendamiseks, abisaaja riik, võetavate 
meetmete valdkond ja liik ning selle 
rahastamise või rahastamisvahendi liik, 
mida kõnealuste vahendite eraldamiseks 
või võimendamiseks kasutati;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigi meetmed, mis on seotud 
arenguriikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga ettenähtud 

(b) liikmesriigi meetmed, mis on seotud 
arenguriikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga ettenähtud 
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tehnosiirdega ning aastal X-1 üleantud 
tehnoloogia, arenguriikidele ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
ettenähtud tehnosiirde elluviimiseks 
kavandatud meetmed ning aastal X ja 
järgnevatel aastatel üleantav tehnoloogia.
Tuleks lisada teave selle kohta, kas 
üleantud tehnoloogiat kasutati 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks või 
sellega kohanemiseks, tehnoloogia 
vastuvõtnud riik, toetuse suurus ning 
üleantud tehnoloogia liik.

tehnosiirdega.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigi meetmed, mis on seotud 
arenguriikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga ettenähtud 
tehnosiirdega ning aastal X-1 üleantud
tehnoloogia, arenguriikidele ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
ettenähtud tehnosiirde elluviimiseks 
kavandatud meetmed ning aastal X ja 
järgnevatel aastatel üleantav tehnoloogia.
Tuleks lisada teave selle kohta, kas 
üleantud tehnoloogiat kasutati 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks või 
sellega kohanemiseks, tehnoloogia 
vastuvõtnud riik, toetuse suurus ning 
üleantud tehnoloogia liik.

(b) liikmesriigi meetmed, mis on võetud 
arenguriikide huvides kliimasõbraliku 
tehnoloogia siirde, selle kättesaadavuse ja 
kasutuselevõtmise edendamiseks, 
hõlbustamiseks ja rahastamiseks, 
liikmesriikide kohalike võimaluste ja 
tehnoloogia arendamise ja tõhustamise 
toetuseks, ning võimaluste piires teave 
edulugude ja ebaõnnestumiste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Aastatel X-2 ja X-1 liikmesriikide 
poolt rakendatud või kavandatud 
meetmed ja tegevus tehnosiirde 
elluviimiseks. Võimaluse korral tuleks 
esitada teave abisaaja riigi, 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise või 
selle leevendamise sihtala, kaasatud 
sektori ja avalikust või erasektorist pärit 
tehnoloogiasiirde allikate kohta, ning 
tuua eraldi välja teave avaliku ja 
erasektori tegevuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik edastab komisjonile iga 
aasta (aasta X) 15. märtsiks aasta X-1 
kohta järgmise teabe:

1. Liikmesriik edastab komisjonile iga teise 
aasta (aasta X+1) 15. märtsiks aastate X-1 
ja X kohta järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 136
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastal X-1 direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 1 alusel saatekvootide 

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastatel X-1 ja X direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 10 lõike 1 alusel 
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enampakkumisel müümisest saadud tulu. 
Lisatakse ka täpne ja üksikasjalik teave 
selle kohta, milliste meetmete 
rahastamiseks kasutati 50 % tulust ning 
täpsustakse võetud meetmete kategooria 
vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõikele 3 ning näidatakse ära asjaomane 
kasusaaja riik või piirkond;

saatekvootide enampakkumisel müümisest 
saadud tulu. Lisatakse ka täpne ja 
üksikasjalik teave selle kohta, milliste 
meetmete rahastamiseks kasutati 50 % 
tulust ning täpsustakse võetud meetmete 
kategooria vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõikele 3 ning näidatakse ära 
asjaomane kasusaaja riik või piirkond;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastal X-1 direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 1 alusel saatekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu. 
Lisatakse ka täpne ja üksikasjalik teave 
selle kohta, milliste meetmete 
rahastamiseks kasutati 50 % tulust ning 
täpsustakse võetud meetmete kategooria 
vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõikele 3 ning näidatakse ära asjaomane 
kasusaaja riik või piirkond;

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastal X-1 direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 1 alusel saatekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu;

Or. pl

Muudatusettepanek 138
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud teave ning teave selle 
kohta, kuidas liikmesriigi ostupoliitika 

(d) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud üksikasjalik teave, 
sealhulgas ühiku tunnuskoodid, ning 
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toetab rahvusvahelise kokkuleppe 
saavutamist kliimamuutuste alal.

teave selle kohta, kuidas liikmesriigi 
ostupoliitika toetab rahvusvahelise 
kokkuleppe saavutamist kliimamuutuste 
alal.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 2013. aasta kohta esitatud 
andmetest viib komisjon igal aastal läbi 
käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 alusel 
liikmesriikide poolt esitatud andmekogude 
ekspertülevaatuse, et jälgida liikmesriikide 
edusamme kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisel või piiramisel vastavalt 
otsuse 406/2009/EÜ artiklile 3 ning kõigi 
muude ELi õigusaktides sätestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
piiramise eesmärkide saavutamist.

2. Alates 2013. aasta kohta esitatud 
andmetest viib komisjon läbi käesoleva 
määruse artikli 7 lõike 2 alusel 
liikmesriikide poolt esitatud andmekogude 
vahepealse ja lõpliku ekspertülevaatuse, et 
jälgida liikmesriikide järkjärgulist edu
kasvuhoonegaaside heite vähendamisel või 
piiramisel vastavalt otsuse 406/2009/EÜ 
artiklile 3 ning kõigi muude ELi 
õigusaktides sätestatud kasvuhoonegaaside 
heite vähendamise ja piiramise eesmärkide 
saavutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 2013. aasta kohta esitatud 
andmetest viib komisjon igal aastal läbi 
käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 alusel 
liikmesriikide poolt esitatud andmekogude 
ekspertülevaatuse, et jälgida liikmesriikide 
edusamme kasvuhoonegaaside heite 

2. Alates 2013. aasta kohta esitatud 
andmetest viib komisjon igal aastal läbi 
käesoleva määruse artikli 7 lõike 2 alusel 
liikmesriikide poolt esitatud andmekogude 
ekspertülevaatuse, et jälgida liikmesriikide 
edusamme kasvuhoonegaaside heite 
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vähendamisel või piiramisel vastavalt 
otsuse 406/2009/EÜ artiklile 3 ning kõigi 
muude ELi õigusaktides sätestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
piiramise eesmärkide saavutamist.

vähendamisel või piiramisel vastavalt 
otsuse 406/2009/EÜ artiklile 3 ning kõigi 
muude ELi õigusaktides sätestatud 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja 
piiramise eesmärkide saavutamist.
Liikmesriigid osalevad täiel määral selles 
protsessis.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esialgne ja iga-aastane ekspertülevaatus 
hõlmab järgmist:

3. Esialgne, vahepealne ja lõplik
ekspertülevaatus hõlmab järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 142
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral sellest tulenevate 
tehniliste paranduste arvutamine.

(c) vajaduse korral sellest tulenevate 
vajalike tehniliste paranduste arvutamine, 
konsulteerides liikmesriikidega.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vajaduse korral sellest tulenevate 
tehniliste paranduste arvutamine.

(c) vajaduse korral soovituste esitamine 
tehniliste paranduste sisseviimiseks 
eesmärgiga parandada liikmesriikide 
andmekogusid.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse käesoleva määruse 
artikliga 29 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et määrata
kindlaks käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 
osutatud ekspertülevaatuse läbiviimise 
kord, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud ülesanded.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega määratakse kindlaks käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ekspertülevaatuse läbiviimise kord, 
sealhulgas käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud ülesanded. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 30 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon tagab sidusa metoodika 
väljatöötamise, mida saab rakendada nii 
käesoleva artikli kohaselt läbi viidava 
andmekogude ekspertülevaatuse kui ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
läbi viidava ülevaatuse puhul.
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Käesolevas artiklis kehtestatud 
ülevaatuses keskendutakse üksnes otsuses 
nr 406/2009/EÜ nõutavale teabele.

Or. en

Selgitus

Kuna ELi ülevaatust töötatakse välja paralleelselt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
alusel läbi viidava ülevaatusega, võib karta, et koos hakkaksid kehtima kaks erinevat 
metoodikat, mistõttu liikmesriigid teataksid kahest erinevast heitkogusest. 
Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada kahe ülevaatuse ühtlus.

Muudatusettepanek 146
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui 2020. aasta andmekogu kohta on 
iga-aastane ekspertülevaatus vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 20 tehtud, 
arvutab komisjon käesoleva määruse II 
lisas sätestatud valemi põhjal iga 
liikmesriigi jaoks kasvuhoonegaaside heite 
ümberarvutatud summa.

1. Kui aasta X-2 andmekogu kohta on iga-
aastane ekspertülevaatus vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 20 tehtud, 
arvutab komisjon ümber igale 
liikmesriigile aastaks eraldatavad 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kvoodid 
vastavalt otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 3 
lõikele 2 ja kooskõlas aasta X 
andmekogude ülevaatusel kasutatava 
uusima metoodikaga aasta X-2 
heitkoguste põhjal.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt kehtestatakse heitkoguste piirmäärad kogu ajavahemikuks 
2013–2020 üks kord 2012. aastal, sellal kui esitatud heitkogused arvutataks välja areneva 
metoodika kohaselt. Piirmäärade ja esitatud heitkoguste vastavuse hindamise aluseks oleks 
erinevad metoodikad, mille tulemusel võib tekkida mittevastavus. Piirmäärad tuleks 
ajakohastatud metoodikat kasutades igal aastal ümber arvutada.
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Muudatusettepanek 147
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab käesoleva määruse 
artikli 7 kohaselt liikmesriikide esitatud 
heiteandmete põhjal iga kahe aasta tagant 
lennunduse üldmõju kliimamuutustele, 
sealhulgas muu mõju, mis ei ole seotud 
CO2–heitega, nt lämmastikoksiidide heide 
ja kiudpilvede tihenemine, ning täiustab 
vajaduse korral heiteandmeid, viidates 
teaduse arengule ja lennuliikluse 
andmetele.

2. Komisjon hindab käesoleva määruse 
artikli 7 kohaselt liikmesriikide esitatud 
heiteandmete põhjal iga kahe aasta tagant 
lennunduse üldmõju kliimamuutustele, 
sealhulgas mõju, mis on seotud CO2–
heitega, nt lämmastikoksiidide heide ja 
kiudpilvede tihenemine, ning täiustab 
vajaduse korral heiteandmeid, viidates 
teaduse arengule ja lennuliikluse 
andmetele.

Or. pl

Muudatusettepanek 148
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ELi kasvuhoonegaaside ühtlustatud 
andmekogude koostamine vastavalt 
käesoleva määruse artiklile 8;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mille kohaselt jäetakse välja artikkel 8.

Muudatusettepanek 149
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) iga-aastase ekspertülevaatuse 
läbiviimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 150
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ELi kasvuhoonegaaside ühtlustatud 
andmekogu koostamine;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mille kohaselt jäetakse välja artikkel 8.

Muudatusettepanek 151
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
üksikasjalikud aruandluseeskirjad, 
sealhulgas liikmesriikide poolt käesoleva 
määruse artiklite 4, 5, 7, 8 ja 13–19 alusel 
esitatava teabe sisu, struktuuri, vormi ja 
esitamise protsessi kohta.

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
üksikasjalikud aruandluseeskirjad, 
sealhulgas liikmesriikide poolt käesoleva 
määruse artiklite 4, 5, 7 ja 13–19 alusel 
esitatava teabe sisu, struktuuri, vormi ja 
esitamise protsessi kohta.
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Or. it

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga, mille kohaselt jäetakse välja artikkel 8.

Muudatusettepanek 152
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
üksikasjalikud aruandluseeskirjad, 
sealhulgas liikmesriikide poolt käesoleva 
määruse artiklite 4, 5, 7, 8 ja 13–19 alusel 
esitatava teabe sisu, struktuuri, vormi ja 
esitamise protsessi kohta.

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
üksikasjalikud aruandluseeskirjad, 
sealhulgas liikmesriikide poolt käesoleva 
määruse artiklite 7, 8 ja 13–19 alusel 
esitatava teabe sisu, struktuuri, vormi ja 
esitamise protsessi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
nõuded käesoleva määruse artiklites 5 ja
13 sätestatud riiklike süsteemide 
kehtestamise, töö ja toimimise kohta.

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
nõuded käesoleva määruse artiklis 13 
sätestatud riiklike süsteemide kehtestamise, 
töö ja toimimise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et tunnistada 
kehtetuks käesoleva määruse artiklid 4–7, 
10–12, 14, 15, 17 ja 19 või nende osad, või 
nimetatud artikleid muuta, kui ta jõuab 
järeldusele, et rahvusvahelised või muud 
arengusuunad tekitavad olukorra, kus 
kõnealustes artiklites sätestatud kohustused 
ei ole enam vajalikud, proportsionaalsed 
saadava kasuga ega kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni kohaste 
aruandlusnõuetega või dubleerivad neid. 
Ükski käesoleva artikli alusel vastuvõetud 
õigusakt ei muuda ELi ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist tervikuna liikmesriikide 
jaoks raskemaks.

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 29 
vastu delegeeritud õigusakte, et tunnistada 
kehtetuks käesoleva määruse artiklid 6, 7, 
10–12, 14, 15, 17 ja 19 või nende osad, või 
nimetatud artikleid muuta, kui ta jõuab 
järeldusele, et rahvusvahelised või muud 
arengusuunad tekitavad olukorra, kus 
kõnealustes artiklites sätestatud kohustused 
ei ole enam vajalikud, proportsionaalsed 
saadava kasuga ega kooskõlas ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni kohaste 
aruandlusnõuetega või dubleerivad neid. 
Ükski käesoleva artikli alusel vastuvõetud 
õigusakt ei muuda ELi ja rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist tervikuna liikmesriikide 
jaoks raskemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tahmaheide

Or. en


