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Tarkistus 49
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä toimittamaan mahdollisimman 
ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen 
päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian ja siinä asetettujen 
määräaikojen puitteissa. Tällä asetuksella 
olisi mahdollistettava se, että tällaiset 
arviot laaditaan mahdollisimman lyhyessä 
määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita 
tietoja.

(12) Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä toimittamaan mahdollisimman 
ajantasaiset tiedot kasvihuonekaasujen 
päästöistä, erityisesti Eurooppa 2020 
-strategian ja siinä asetettujen 
määräaikojen puitteissa sekä osana 
eurooppalaista avaruuspolitiikkaa ja 
strategiaa, jossa käsitellään 
luonnonkatastrofien, luonnonvarojen ja 
ilmaston seurannan kaltaisia tärkeitä 
haasteita unionin kansalaisten hyödyksi.
Avaruuspohjaisia tietoja olisi tässä 
yhteydessä pidettävä unionin ja 
jäsenvaltioiden kannalta keskeisinä 
seurantavälineinä, sillä niiden avulla 
voidaan saada entistä parempi 
kokonaiskuva hiilidioksidi- ja 
metaanipäästöistä sekä maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta. Tätä varten olisi 
hyödynnettävä mahdollisimman paljon 
ympäristön ja turvallisuuden 
maailmanlaajuista seurantaa (GMES) 
koskevaa ohjelmaa ja muita 
satelliittijärjestelmiä, jotta päästöt voidaan 
raportoida oikea-aikaisesti (ihmisen 
toiminnan aiheuttamien ja maaseudun 
hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen sekä 
hiilidioksidinielujen maailmanlaajuiset 
päivittäiset mittaukset) ja 
päästölaskelmaraportit voidaan todentaa 
riippumattomasti. Tällä asetuksella olisi 
mahdollistettava se, että tällaiset arviot 
laaditaan mahdollisimman lyhyessä 
määräajassa käyttäen tilastotietoja ja muita 
tietoja.

Or. en
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Tarkistus 50
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden on Kioton 
pöytäkirjan 6 artiklan nojalla 
varmistettava, että Kioton 
joustomekanismien käyttö täydentää 
kansallisia toimenpiteitä, jotta voidaan 
vähentää henkeä kohden laskettuja 
päästöjen eroja teollisuus- ja 
kehitysmaiden välillä. Vähintään puolet 
aiemmat perusskenaariot alittavista 
absoluuttisista vähennyksistä olisi 
toteutettava unionissa. Unionin 
oikeudessa on myös erityissäännöksiä 
tietyntyyppisistä puhtaan kehityksen 
mekanismin hankeperäisistä hyvityksistä, 
jotka olisi erotettava jäsenvaltioiden 
rekistereissä ja raportoinnissa.

Or. en

Tarkistus 51
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden on Kioton 
pöytäkirjan 6 artiklan nojalla 
varmistettava, että Kioton 
joustomekanismien käyttö täydentää 
kansallisia toimenpiteitä, jotta voidaan 
vähentää henkeä kohden laskettuja 
päästöjen eroja teollisuus- ja 
kehitysmaiden välillä. Vähintään puolet 
aiemmat perusskenaariot alittavista 
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absoluuttisista vähennyksistä olisi 
toteutettava unionissa. Unionin 
oikeudessa on myös erityissäännöksiä 
tietyntyyppisistä puhtaan kehityksen 
mekanismin hankeperäisistä hyvityksistä, 
jotka olisi erotettava jäsenvaltioiden 
rekistereissä ja raportoinnissa.

Or. en

Tarkistus 52
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Sallittujen päästömääräyksiköiden 
(assigned amount unit, AAU) siirtäminen 
velvoitekausien välillä Kioton pöytäkirjan 
nojalla vaikuttaa siihen, miten 
kunnianhimoisia yhteenlasketut 
vähennykset ovat ja miten suureksi ero 
muodostuu vähennyksissä, jotka ovat 
tarpeen ilmastonmuutoksen 
rajoittamiseksi kahteen celsiusasteeseen. 
Sallittujen päästömääräyksiköiden siirrot 
olisi edelleen otettava huomioon 
rekistereissä ja raportoinnissa, vaikka 
siirtoja onkin tarpeen rajoittaa, jotta 
voidaan säilyttää Kioton pöytäkirjan 
toisen velvoitekauden mukaisen 
järjestelmän tarkoituksenmukaisuus 
ympäristön kannalta.

Or. en

Tarkistus 53
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) Sallittujen päästömääräyksiköiden 
(assigned amount unit, AAU) siirtäminen 
velvoitekausien välillä Kioton pöytäkirjan 
nojalla vaikuttaa siihen, miten 
kunnianhimoisia yhteenlasketut 
vähennykset ovat ja miten suureksi ero 
muodostuu vähennyksissä, jotka ovat 
tarpeen ilmastonmuutoksen 
rajoittamiseksi kahteen celsiusasteeseen. 
Sallittujen päästömääräyksiköiden siirrot 
olisi edelleen otettava huomioon 
rekistereissä ja raportoinnissa, vaikka 
siirtoja onkin tarpeen rajoittaa, jotta 
voidaan säilyttää Kioton pöytäkirjan 
toisen velvoitekauden mukaisen 
järjestelmän tarkoituksenmukaisuus 
ympäristön kannalta.

Or. en

Tarkistus 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Metaanin hajapäästöillä on 
merkitystä liuskekaasun ilmastoon 
kohdistuvien elinkaarivaikutusten takia, 
joten unionissa tehtävässä jäsenvaltioiden 
inventaarioiden asiantuntijatarkistuksessa 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tällaisten päästöjen inventaarioihin sekä 
mahdollisiin muutoksiin niiden laajuutta 
koskevassa tieteellisessä näytössä.

Or. en
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Tarkistus 55
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) seurataan nokipäästöjä ja 
raportoidaan niistä ilmastoon vaikuttavia, 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia muita 
kuin CO2-päästöjä koskevasta 
kokonaisvaltaisesta menettelytavasta 
14 päivänä syyskuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin päätöslauselman1 

mukaisesti;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Tarkistus 56
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) raportoidaan meriliikenteen CO2-
päästöistä;

(e) raportoidaan meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöistä;

Or. pl

Tarkistus 57
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) raportoidaan kaikkien 
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liikennevälineiden nokipäästöistä;

Or. en

Tarkistus 58
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita 
ne toteuttavat sopeutumiseksi 
ilmastonmuutoksen väistämättömiin 
seurauksiin, ja raportoidaan niistä;

(g) seurataan jäsenvaltioiden toimia, joita 
ne toteuttavat sopeutumiseksi 
ilmastonmuutoksen väistämättömiin 
seurauksiin kustannustehokkaasti, ja 
raportoidaan niistä;

Or. en

Tarkistus 59
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) siviili-ilmailusta peräisin oleviin 
päästöihin liittyvät muut kuin 
hiilidioksidiin liittyvät vaikutukset;

(e) siviili-ilmailusta peräisin oleviin 
päästöihin liittyvät muut kuin 
hiilidioksidiin liittyvät vaikutukset, jotka 
aiheutuvat ilma-alusten välilaskuista 
jäsenvaltioiden lentoasemilla;

Or. it

Tarkistus 60
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) siviili-ilmailusta peräisin oleviin 
päästöihin liittyvät muut kuin
hiilidioksidiin liittyvät vaikutukset;

(e) siviili-ilmailusta peräisin oleviin 
päästöihin liittyvät hiilidioksidiin liittyvät 
vaikutukset;

Or. pl

Tarkistus 61
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) unionin ja jäsenvaltioiden toimet 
ilmastoon vaikuttavien, ihmisen 
toiminnasta aiheutuvien muiden kuin 
CO2-päästöjen vähentämiseksi ilmastoon 
vaikuttavia, ihmisen toiminnasta 
aiheutuvia muita kuin CO2-päästöjä 
koskevasta kokonaisvaltaisesta 
menettelytavasta 14 päivänä syyskuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin 
päätöslauselman1 mukaisesti;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Tarkistus 62
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin 
puolesta on kunkin laadittava ja pantava 
täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva 

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin 
puolesta on raportoitava siitä, miten 
UNFCCC-prosessin yhteydessä 
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strategia, jolla edistetään kansainvälisesti sovittujen raportointia 
koskevien määräysten mukaisesti 
laaditaan vähähiilistä kehitystä koskeva 
strategia, jolla edistetään

Or. en

Tarkistus 63
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka 
koskee jäsenvaltioiden todellista ja 
ennakoitua edistymistä, unionin 
toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, 
niiden UNFCCC:hen ja Kioton 
pöytäkirjaan perustuvien unionin ja 
jäsenvaltioiden velvoitteiden täyttämisessä, 
jotka liittyvät kaikkien kasvihuonekaasujen 
päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen;

(a) avointa ja täsmällistä seurantaa, joka 
koskee jäsenvaltioiden todellista ja 
ennakoitua edistymistä, unionin 
toimenpiteiden osuus mukaan luettuna, 
niiden UNFCCC:hen ja Kioton 
pöytäkirjaan perustuvien unionin ja 
jäsenvaltioiden pitkäaikaisten 
velvoitteiden täyttämisessä, jotka liittyvät 
kaikkien kasvihuonekaasujen päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 64
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
ylimääräisten päästövähennysten 
saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien 
poistumien parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
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95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana 
ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Or. it

Tarkistus 65
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna;
perustana ovat IPCC:n mukaan 
tarvittavat vähennykset, jotka 
teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista.

Or. it

Tarkistus 66
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
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päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna;
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

ylimääräisten päästövähennysten 
saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien 
poistumien parantamista kaikilla 
sektoreilla; perustana ovat IPCC:n mukaan 
tarvittavat vähennykset, jotka 
teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

Or. it

Tarkistus 67
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen 
vähennyssitoumusten noudattamista sekä 
pitkäaikaisten päästövähennysten 
saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien 
poistumien parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

(b) pitkäaikaisten päästövähennysten 
saavuttamista sekä nielujen aikaansaamien 
poistumien parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

Or. en

Tarkistus 68
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna;
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla; perustana 
ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

Or. pl

Tarkistus 69
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana 
ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää kotimaisia
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

Or. en
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Tarkistus 70
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana 
ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää kotimaisia
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

Or. en

Tarkistus 71
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä
vuoden 1990 tasoon verrattuna; perustana 
ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla noudattaen 
unionin tavoitetta vähentää päästöjä 80–
95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tasoon verrattuna osana 
maailmanlaajuista päästövähennystä, 
joka on vähintään 50 prosenttia vuoteen 
2050 mennessä vuoden 1990 tasoon 
verrattuna; perustana ovat IPCC:n mukaan 
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tarvittavat vähennykset, jotka 
teollisuusmaiden on tehtävä ryhmänä.

Or. en

Tarkistus 72
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä 
koskeva strategia vuosi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti 
UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa 
aikataulussa.

2. Jäsenvaltioiden on raportoitava
komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä 
koskevasta strategiasta kansainvälisesti 
UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa 
aikataulussa.

Or. en

Tarkistus 73
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä 
koskeva strategia vuosi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tai kansainvälisesti 
UNFCCC-prosessin yhteydessä sovitussa 
aikataulussa.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle niiden vähähiilistä kehitystä 
koskeva strategia 18 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen tai 
kansainvälisesti UNFCCC-prosessin 
yhteydessä sovitussa aikataulussa.

Or. en

Tarkistus 74
Elisabetta Gardini
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on perustettava, 
hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti 
parantamaan kansallisia 
inventaariojärjestelmiä ennusteiden 
tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I 
mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista 
päästöistä ja nielujen aikaansaamista 
poistumista sekä varmistettava 
kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-
aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, 
johdonmukaisuus, vertailtavuus ja 
täydellisyys.

1. Jäsenvaltioiden on perustettava, 
hallinnoitava ja pyrittävä jatkuvasti 
parantamaan kansallisia 
inventaariojärjestelmiä kansallisia 
järjestelmiä koskevien UNFCCC:n 
vaatimusten mukaisesti ennusteiden 
tekemiseksi tämän asetuksen liitteessä I 
mainittujen kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyvistä ihmisen toiminnasta aiheutuvista 
päästöistä ja nielujen aikaansaamista 
poistumista sekä varmistettava 
kasvihuonekaasuinventaarioidensa oikea-
aikaisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus, 
johdonmukaisuus, vertailtavuus ja 
täydellisyys.

Or. en

Tarkistus 75
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 
842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
perustettuja raportointijärjestelmiä 
parantaakseen fluorattujen kaasujen 
ennusteita kasvihuonekaasuinventaarioissa;

(a) hyödyntävät asetuksen (EY) N:o 
842/2006 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
perustettuja raportointijärjestelmiä 
parantaakseen tarvittaessa fluorattujen 
kaasujen ennusteita 
kasvihuonekaasuinventaarioissa;

Or. en

Tarkistus 76
Elisabetta Gardini
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan unionin inventaariojärjestelmä, 
jolla varmistetaan kansallisten 
inventaarioiden oikea-aikaisuus, 
läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus,
vertailtavuus ja täydellisyys unionin 
kasvihuonekaasuinventaarioon nähden. 
Komission on hallinnoitava, ylläpidettävä 
ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan tätä 
järjestelmää, joka sisältää:

Perustetaan unionin inventaariojärjestelmä, 
jolla varmistetaan kansallisten
inventaarioiden oikea-aikaisuus, 
läpinäkyvyys, tarkkuus, johdonmukaisuus 
ja vertailtavuus unionin 
kasvihuonekaasuinventaarioon nähden. 
Komission on hallinnoitava, ylläpidettävä 
ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan tätä 
järjestelmää, joka sisältää:

Or. en

Tarkistus 77
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) menetelmä, jolla arvioidaan yhdessä 
kyseessä olevan jäsenvaltion kanssa sen 
kansallisesta inventaariosta mahdollisesti 
puuttuvat tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
vuosittainen asiantuntijatarkistus.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 79
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määritettävä ja 
raportoitava komissiolle vuosittain (vuosi 
X) viimeistään 15 päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on määritettävä ja 
raportoitava komissiolle joka toinen vuosi
(vuosi X) viimeistään 15 päivänä 
tammikuuta tai aina, kun tietoja 
päivitetään:

Or. sv

Tarkistus 80
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ihmisen toiminnasta aiheutuvat tämän 
asetuksen liitteessä I lueteltujen 
kasvihuonekaasujen päästöt sekä päätöksen 
N:o 406/2009/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kasvihuonekaasujen ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat päästöt viimeistä 
edelliseltä vuodelta (vuosi X-2). 
Hiilidioksidipäästöjä IPCC:n lähdeluokasta 
'1.A.3.A siviili-ilmailu' on pidettävä 
nollana päätöksen N:o 406/2009/EY 
3 artiklan ja 1 artiklan 1 kohdan 
soveltamista varten, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän asetuksen liitteessä I 
mainittujen kasvihuonekaasujen 
raportointia;

(a) ihmisen toiminnasta aiheutuvat tämän 
asetuksen UNFCCC:n ja Kioton 
pöytäkirjan perusteella tehtyjen päätösten 
mukaisesti päivitettävässä liitteessä I 
lueteltujen kasvihuonekaasujen päästöt 
sekä päätöksen N:o 406/2009/EY 2 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasujen ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt viimeistä edelliseltä 
vuodelta (vuosi X-2). Hiilidioksidipäästöjä 
IPCC:n lähdeluokasta '1.A.3.A siviili-
ilmailu' on pidettävä nollana päätöksen N:o 
406/2009/EY 3 artiklan ja 7 artiklan 
1 kohdan soveltamista varten, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen 
raportointia;
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Or. en

Tarkistus 81
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
ihmisen toiminnasta aiheutuvat päästöt ja 
nielujen aikaansaamat 
hiilidioksidipoistumat, jotka liittyvät
maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen, Kioton pöytäkirjan 
mukaisesti sekä tiedot näiden 
maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja 
metsätalouteen liittyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen ja 
hiilidioksidipoistumien laskennasta 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja, mikäli 
jäsenvaltiot päättävät käyttää Kioton 
pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohtaa, kyseisen 
kohdan sekä siihen perustuvien päätösten 
mukaisesti, alkaen vuodesta 2008 
viimeistä edelliseen vuoteen (vuosi X-2). 
Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat 
valinneet Kioton pöytäkirjan 3 artiklan 
4 kohdan nojalla ottavansa huomioon 
viljelymaan hoidon, laidunmaan hoidon 
tai kasvillisuuden palauttamisen, on 
lisäksi raportoitava kasvihuonekaasujen 
lähteistä syntyviä päästöjä ja nielujen 
aikaansaamia poistumia koskevat tiedot 
kunkin valitun toiminnon osalta vuodelta 
1990;

(d) maankäytön, maankäytön muutoksen
ja metsätalouden lähteistä syntyvät päästöt 
ja nielujen aikaansaamat poistumat Kioton 
pöytäkirjan 7 artiklassa vaadittujen 
tietojen valmistelua koskevien ohjeiden
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 82
Christofer Fjellner
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) indikaattoreita koskevat tiedot 
viimeistä edeltävältä vuodelta (vuosi X-2);

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 83
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) laitosten ja toiminnanharjoittajien 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
raportoimien todennettujen päästöjen 
tosiasiallinen tai ennustettu osoittaminen 
kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion 
lähdeluokkiin sekä näiden todennettujen 
päästöjen suhde raportoituihin 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin 
näissä lähdeluokissa viimeistä edeltävältä 
vuodelta (vuosi X-2);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – l alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(l) kasvihuonekaasuinventaarioissa 
raportoitujen päästöjen johdonmukaisuutta 
koskevien tarkistusten tulokset viimeistä 
edeltävältä vuodelta (vuosi X-2), sekä 
yhdessä niiden kanssa

(l) kasvihuonekaasuinventaarioissa 
raportoitujen päästöjen johdonmukaisuutta 
koskevien laadullisten tarkistusten tulokset 
viimeistä edeltävältä vuodelta (vuosi X-2), 
sekä yhdessä niiden kanssa
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Tarkistus 85
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) niiden johdonmukaisuustarkistusten 
tulokset, jotka koskevat 
kasvihuonekaasuinventaarioita 
valmisteltaessa päästöjen ennustamisessa 
käytettyjä toimintoja, taustatietoja ja 
oletuksia, viimeistä edeltävältä vuodelta 
(vuosi X-2), sekä yhdessä niiden kanssa:

Poistetaan.

(i) tiedot ja oletukset, joita käytetään 
ilman epäpuhtauksien kartoitusten 
laatimiseen direktiivin 2001/81/EY 
mukaisesti;
(ii) asetuksen (EY) N:o 842/2006 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
raportoidut tiedot;
(iii) asetuksen (EY) N:o 1099/2008 
4 artiklan ja liitteen B mukaisesti 
raportoidut energiatiedot;

Or. en

Tarkistus 86
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – m alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tiedot ja oletukset, joita käytetään 
ilman epäpuhtauksien kartoitusten 
laatimiseen direktiivin 2001/81/EY 
mukaisesti;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 87
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – m alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) asetuksen (EY) N:o 842/2006 
6 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
raportoidut tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – m alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) asetuksen (EY) N:o 1099/2008 
4 artiklan ja liitteen B mukaisesti 
raportoidut energiatiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) kuvaus kansalliseen 
inventaariojärjestelmään mahdollisesti
tehdyistä muutoksista;

(n) kuvaus kansalliseen 
inventaariojärjestelmään tehdyistä 
muutoksista;
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Tarkistus 90
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) kuvaus kansalliseen rekisteriin 
mahdollisesti tehdyistä muutoksista;

(o) kuvaus kansalliseen rekisteriin 
tehdyistä muutoksista;

Or. en

Tarkistus 91
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunakin 
vuonna viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 
UNFCCC:n sihteeristölle kansalliset 
inventaariot, jotka sisältävät samat tiedot 
kuin ne, jotka on toimitettu komissiolle 
tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kunakin 
vuonna viimeistään 15 päivänä huhtikuuta 
UNFCCC:n sihteeristölle kansalliset 
inventaariot, jotka sisältävät tiedot, jotka 
on toimitettu komissiolle tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 92
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätään aineita tämän asetuksen 
liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen 

(a) lisätään aineita tämän asetuksen 
liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen 
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luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä 
luettelosta;

luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä 
luettelosta UNFCCC:n ja Kioton 
pöytäkirjan perusteella tehtyjen päätösten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 93
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetetaan maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen liittyviä 
seuranta- ja raportointivaatimuksia 
mahdollisten uusien kansainvälisten 
sopimusten tai päätöksen N:o 
406/2009/EY 9 artiklan mukaisesti 
annetun säädöksen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Lähennetyt kasvihuonekaasuinventaariot
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 31 päivään heinäkuuta 
lähennetyt kasvihuonekaasuinventaariot 
edeltävältä vuodelta (vuosi X-1). Komissio 
laatii jäsenvaltioiden lähennettyjen 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
perusteella tai tarvittaessa sen omien 
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ennusteiden perusteella vuosittain 
unionin lähennetyn 
kasvihuonekaasuinventaarion. Komissio 
toimittaa nämä tiedot yleisön saataville 
kunakin vuonna viimeistään 30 päivään
syyskuuta.

Or. it

Tarkistus 95
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimittamista tiedoista alustavan 
tarkistuksen, joka koskee kattavuutta ja 
mahdollisia ongelmia. Se lähettää tulokset 
jäsenvaltioille 6 viikon kuluessa tietojen 
toimittamisen määräajasta. Jäsenvaltioiden 
on vastattava alustavassa tarkistuksessa 
mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
toimittaessaan lopullisen inventaarion 
viimeistä edelliseltä vuodelta (vuosi X-2).

1. Komissio tekee jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
toimittamista tiedoista alustavan 
tarkistuksen, joka koskee kattavuutta ja 
mahdollisia ongelmia. Se lähettää tulokset 
jäsenvaltioille 6 viikon kuluessa tietojen 
toimittamisen määräajasta. Jäsenvaltioiden 
on vastattava alustavassa tarkistuksessa 
mahdollisesti heränneisiin olennaisiin
kysymyksiin viimeistään 15 päivänä 
maaliskuuta toimittaessaan lopullisen 
inventaarion viimeistä edelliseltä vuodelta 
(vuosi X-2).

Or. en

Tarkistus 96
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli jäsenvaltio ei vastaa komission 
esittämiin kysymyksiin tai ei toimita 
unionin inventaarion laatimiseen tarvittavia 

2. Mikäli jäsenvaltio ei toimita unionin 
inventaarion laatimiseen tarvittavia 
täydellisiä inventaarioennusteita 
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täydellisiä inventaarioennusteita 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, 
komissio laatii ennusteet, joita käytetään 
jäsenvaltioiden inventaarioon sisältyvien 
ennusteiden sijaan. Komissio käyttää tätä 
tarkoitusta varten menetelmiä, jotka ovat 
johdonmukaisia kansallisten 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
laatimiseen sovellettavien ohjeiden 
kanssa.

viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, 
komissio laatii ennusteet, joiden avulla 
asianomainen jäsenvaltio voi täydentää 
inventaarioennusteitaan. Komissio 
käyttää tätä tarkoitusta varten kansallisten 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
laatimiseen sovellettavia ohjeita.

Or. en

Tarkistus 97
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Meriliikenteestä peräisin olevien CO2-
päästöjen raportointi

Meriliikenteestä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen raportointi

Or. pl

Tarkistus 98
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoitu säädös, jossa määritetään 
vaatimukset niiden CO2-päästöjen 
seurannalle ja raportoimiselle, jotka ovat 
peräisin jäsenvaltioiden merisatamissa 
käyvien merialusten meriliikenteestä.
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 
johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa 

1. Jäsenvaltioiden on meriliikenteestä 
peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen torjuntaa 
koskevaa unionin lainsäädäntöä 
annettaessa määritettävä ja raportoitava 
komissiolle meriliikenteestä peräisin 
olevat CO2-päästöt tällaiseen unionin 
lainsäädäntöön sisältyvien raportointia 
koskevien säännösten mukaisesti.
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sovittujen vaatimusten kanssa sekä 
mahdollisimman pitkälle niiden 
vaatimusten kanssa, joita sovelletaan 
aluksiin IMO:n puitteissa tai 
meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 
koskevan unionin lainsäädännön 
perusteella. Seuranta- ja 
raportointivaatimuksissa on 
mahdollisimman pitkälle pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen ja 
ylläpidon avulla.

Or. en

Tarkistus 99
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti delegoitu 
säädös, jossa määritetään vaatimukset 
niiden CO2-päästöjen seurannalle ja 
raportoimiselle, jotka ovat peräisin 
jäsenvaltioiden merisatamissa käyvien 
merialusten meriliikenteestä. 
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 
johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen vaatimusten kanssa sekä 
mahdollisimman pitkälle niiden 
vaatimusten kanssa, joita sovelletaan 
aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin 
lainsäädännön perusteella. Seuranta- ja 
raportointivaatimuksissa on 
mahdollisimman pitkälle pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen ja 
ylläpidon avulla.

1. Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti delegoitu 
säädös, jossa määritetään vaatimukset 
niiden CO2-päästöjen seurannalle ja 
raportoimiselle, jotka ovat peräisin 
jäsenvaltioiden merisatamissa käyvien 
merialusten meriliikenteestä. 
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 
johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen vaatimusten kanssa sekä niiden 
vaatimusten kanssa, joita sovelletaan 
aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin 
lainsäädännön perusteella. Seuranta- ja 
raportointivaatimuksissa on pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen ja 
ylläpidon avulla.

Or. en
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Tarkistus 100
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli annetaan säädös 1 kohdan 
nojalla, jäsenvaltioiden on kyseisen 
säädöksen perusteella määritettävä ja 
raportoitava komissiolle kunakin vuonna 
(vuosi X) viimeistään 15 päivänä 
tammikuuta vuoden X-2 osalta 
meriliikenteestä peräisin olevat CO2-
päästöt.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuranta- ja raportointivaatimuksissa 
on mahdollisimman pitkälle pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen ja 
ylläpidon avulla, ja niiden on oltava 
johdonmukaisia UNFCCC:n ja IMO:n 
puitteissa mahdollisesti sovittujen 
vaatimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 102
Elisabetta Gardini



AM\897512FI.doc 29/55 PE486.140v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Järjestelmien tarkoituksena on 
varmistaa, että tämän asetuksen 14 ja 
15 artiklan mukainen raportointi 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja 
nielujen aikaansaamia poistumia 
koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja 
kehitysarvioista on oikea-aikaista, 
läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, 
vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee 
myös tietojen, menetelmien ja mallien 
käyttöä ja soveltamista sekä 
laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja 
herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

2. Järjestelmien tarkoituksena on 
varmistaa, että tämän asetuksen 14 ja 
15 artiklan mukainen raportointi 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja 
nielujen aikaansaamia poistumia 
koskevista politiikoista, toimenpiteistä ja 
kehitysarvioista on oikea-aikaista, 
läpinäkyvää, tarkkaa, johdonmukaista, 
vertailtavaa ja täydellistä; tämä koskee 
soveltuvin osin myös tietojen, menetelmien 
ja mallien käyttöä ja soveltamista sekä 
laadunvarmistus- ja laadunohjaustoimien ja 
herkkyysanalyysin täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 103
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi (vuosi X+1) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta

Or. en

Tarkistus 104
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön 
saataville sähköisessä muodossa kaikki 
mahdolliset arvioinnit kansallisten 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
kustannuksista ja vaikutuksista sekä 
tiedot niiden unionin politiikkojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla 
rajoitetaan tai vähennetään 
kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai 
lisätään nielujen aikaansaamia poistumia, 
yhdessä näitä arviointeja tukevien 
mahdollisten teknisten raporttien kanssa.
Näiden tietojen olisi sisällettävä 
kuvaukset käytetyistä malleista ja 
menetelmistä sekä määritelmät ja pohjana 
olevat oletukset.

2. Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön 
saataville sähköisessä muodossa 
kansalliset politiikat ja toimenpiteet sekä 
tiedot niiden unionin politiikkojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta, joilla 
rajoitetaan tai vähennetään 
kasvihuonekaasujen lähteistä johtuvia 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia päästöjä tai 
lisätään nielujen aikaansaamia poistumia.

Or. en

Tarkistus 105
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
kansalliset kehitysarviot 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä 
ja nielujen aikaansaamista poistumista 
kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. 
Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä 
määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen 
esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, 
joiden viimeinen luku on 0 tai 5. 
Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava 
huomioon unionin tasolla mahdollisesti 
hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja 

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi (vuosi X+1) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
kansalliset kehitysarviot 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä 
ja nielujen aikaansaamista poistumista 
kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. 
Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä 
määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen 
esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, 
joiden viimeinen luku on 0 tai 5. 
Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava 
huomioon unionin tasolla mahdollisesti 
hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja 
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niiden on sisällettävä niiden on sisällettävä

Or. en

Tarkistus 106
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
kansalliset kehitysarviot 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä 
ja nielujen aikaansaamista poistumista 
kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. 
Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä 
määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen 
esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, 
joiden viimeinen luku on 0 tai 5. 
Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava 
huomioon unionin tasolla mahdollisesti 
hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja 
niiden on sisällettävä

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
kansalliset kehitysarviot 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä 
ja nielujen aikaansaamista poistumista 
kaasujen ja sektorien mukaan eriteltynä. 
Näiden kehitysarvioiden on sisällettävä 
määrälliset ennusteet vuoden X jälkeen 
esiintyvästä neljästä tulevasta vuodesta, 
joiden viimeinen luku on 0 tai 5. 
Kansallisissa kehitysarvioissa on otettava 
huomioon unionin tasolla mahdollisesti 
hyväksyttävät politiikat ja toimenpiteet, ja 
niiden on sisällettävä

Or. en

Tarkistus 107
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kehitysarviot siitä, miten jätteen 
kierrätyksestä peräisin olevat 
kasvihuonekaasut vaikuttavat 
ilmastonmuutokseen;
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Or. en

Tarkistus 108
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) kehitysarviot kolmannen maan 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat 
seurausta jäsenvaltion kyseisestä 
kolmannesta maasta tuomasta energiasta;

Or. en

Tarkistus 109
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e c) kehitysarviot siitä, missä määrin 
äärimmäiset sääolot vaikuttavat metsien, 
maatalouden ja vesistöjen 
mahdollisuuteen ottaa talteen 
hiilidioksidia ja kasvihuonekaasuja.

Or. en

Tarkistus 110
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli jäsenvaltio ei toimita täydellisiä 2. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
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kehitysarvioita kunakin vuonna
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta, 
komissio voi valmistella tarvittavat 
ennusteet unionin kehitysarvioiden 
laatimiseksi.

ajantasaisimmat saatavilla olevat 
kehitysarviot. Mikäli jäsenvaltio ei toimita 
kehitysarviota joka toinen vuosi
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta tai 
kehitysarviot eivät ole 1 kohdan mukaisia, 
komissio voi valmistella tarvittavat 
ennusteet unionin kehitysarvioiden 
laatimiseksi.

Or. en

Tarkistus 111
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kunakin vuonna viimeistään 
15 päivänä maaliskuuta tiedot 
toteuttamistaan tai suunnittelemistaan 
toimista, joilla pyritään sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen, erityisesti 
kansallisista tai alueellisista 
sopeutumisstrategioista ja 
sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on 
ilmoitettava talousarviomäärärahat 
politiikan sektoreittain sekä kunkin 
sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, 
välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi 
(kuten tulvat, merenpinnan nousu, 
äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja 
äärimmäiset sääilmiöt).

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kunakin vuonna viimeistään 
15 päivänä maaliskuuta tiedot 
toteuttamistaan tai suunnittelemistaan 
toimista, joilla pyritään sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen, erityisesti 
kansallisista tai alueellisista 
sopeutumisstrategioista ja 
sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on 
ilmoitettava talousarviomäärärahat 
politiikan sektoreittain sekä kunkin 
sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, 
välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi 
(kuten tulvat, merenpinnan nousu, 
äärimmäiset lämpötilat, kuivuus, myrskyt, 
hurrikaanit ja muut äärimmäiset 
sääilmiöt).

Or. en

Tarkistus 112
Pilar Ayuso
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
kunakin vuonna viimeistään 
15 päivänä maaliskuuta tiedot 
toteuttamistaan tai suunnittelemistaan 
toimista, joilla pyritään sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen, erityisesti 
kansallisista tai alueellisista 
sopeutumisstrategioista ja 
sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa on 
ilmoitettava talousarviomäärärahat 
politiikan sektoreittain sekä kunkin 
sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, 
välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi 
(kuten tulvat, merenpinnan nousu, 
äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja 
äärimmäiset sääilmiöt).

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
joka toinen vuosi viimeistään 15 päivänä 
maaliskuuta tiedot toteuttamistaan tai 
suunnittelemistaan toimista, joilla pyritään 
sopeutumaan ilmastonmuutokseen, 
erityisesti kansallisista tai alueellisista 
sopeutumisstrategioista ja 
sopeutumistoimenpiteistä. Tiedoissa 
voidaan ilmoittaa talousarviomäärärahat 
politiikan sektoreittain sekä kunkin 
sopeutumistoimenpiteen osalta päätavoite, 
välineen tyyppi, täytäntöönpanon tila sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksen tyyppi 
(kuten tulvat, merenpinnan nousu, 
äärimmäiset lämpötilat, kuivuus ja 
äärimmäiset sääilmiöt).

Or. en

Tarkistus 113
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 114
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on parhaiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella raportoitava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 
komission kanssa, jotta unioni voi 
raportoida kehitysmaille annetusta 
taloudellisesta ja teknologisesta tuesta, ja 
annettava seuraavat tiedot, jos ne ovat 
saatavilla:

Or. en

Tarkistus 115
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on parhaiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella raportoitava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on parhaiden saatavilla 
olevien tietojen perusteella ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittua yhteistä mallia käyttäen 
raportoitava komissiolle joka toinen vuosi
(vuosi X) viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta:

Or. en

Tarkistus 116
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot kehitysmaille UNFCCC:n 
puitteissa sidotusta ja maksetusta 
taloudellisesta tuesta edeltävältä vuodelta 
(vuosi X-1), sidotusta taloudellisesta 
tuesta vuodelta X sekä suunnitellusta 
tuesta. Tietojen on sisällettävä

(a) kehitysmaille UNFCCC:n puitteissa 
annettu taloudellinen tuki.
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Or. en

Tarkistus 117
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot kehitysmaille UNFCCC:n 
puitteissa sidotusta ja maksetusta 
taloudellisesta tuesta edeltävältä vuodelta 
(vuosi X-1), sidotusta taloudellisesta tuesta 
vuodelta X sekä suunnitellusta tuesta. 
Tietojen on sisällettävä

(a) tiedot kehitysmaille UNFCCC:n 
määräysten mukaisesti sidotusta ja 
maksetusta taloudellisesta tuesta 
edeltävältä vuodelta (vuosi X-1), 
osoitetusta taloudellisesta tuesta vuodelta 
X sekä, jos tietoja on saatavilla,
seuraaviksi vuosiksi suunnitellusta 
taloudellisesta tuesta. Tietojen on 
sisällettävä

Or. en

Tarkistus 118
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat 
uusia lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja 
kuinka tämä on laskettu;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat
uusia lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja 
kuinka tämä on laskettu;

(i) tiedot siitä, mikä osuus jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamista tai osoittamista 
rahoitusvaroista on uusia lisävaroja 
suhteessa tavoitteeseen, jonka mukaan 
julkinen kehitysapu nostetaan 
0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, 
UNFCCC:n mukaisesti ja kuinka tämä on 
laskettu;

Or. en

Perustelu

Viittaus julkisen kehitysavun tavoitteeseen, joka on 0,7 prosenttia BKTL:stä, tarvitaan sen 
varmistamiseksi, että ilmastonmuutoksen taloudelliset sitoumukset turvataan ja täytetään 
siten, että kansainvälisiä julkisia varoja ei ohjata pois pitkän aikavälin 
kehitystukisitoumuksista eri maissa.

Tarkistus 120
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n 
täytäntöönpanoon liittyvistä 
rahoitusvaroista, jotka on toimitettu 
esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten 
tai muiden monenvälisten kanavien 
kautta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon 
liittyvistä rahoitusvaroista, jotka on 
toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, 
alueellisten tai muiden monenvälisten 
kanavien kautta;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n täytäntöönpanoon 
liittyvistä rahoitusvaroista, jotka on 
toimitettu esimerkiksi kahdenvälisten, 
alueellisten tai muiden monenvälisten 
kanavien kautta, mukaan luettuina 
soveltuvin osin seuraavat;
(a) maailmanlaajuinen ympäristörahasto, 
vähiten kehittyneiden maiden rahasto, 
ilmastonmuutoksen erityisrahasto, Kioton 
pöytäkirjan sopeutumisrahasto, vihreä 
ilmastorahasto ja täydentävien toimien 
erityisrahasto;
(b) muut monenväliset 
ilmastonmuutosrahastot;
(c) monenväliset finanssilaitokset, 
mukaan luettuina alueelliset 
kehityspankit;
(d) Yhdistyneiden kansakuntien 
erityiselimet;
(e) kahdenvälisten, alueellisten ja muiden 
kanavien kautta saadut rahoitusosuudet;

Or. en

Tarkistus 122
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 

Poistetaan.
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tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 123
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
joko hanke- tai budjettituen kautta 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
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tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa, siten, että 
metsäkadosta ja metsien tilan 
heikkenemisestä aiheutuvien päästöjen 
vähentämiseen kehitysmaissa (REDD+) ja 
muihin hillitsemistoimiin 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
koskevien Rion tunnusmerkkien 
yhteydessä myönnetty rahoitus 
ilmoitetaan erikseen;

Or. en

Tarkistus 125
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tuesta, joka on 
tarjottu tai osoitettu ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen tukemiseksi kehitysmaissa, 
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sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

jotka ovat erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

Or. en

Tarkistus 127
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioiden 
tarjoamasta taloudellisesta tuesta 
sopeutumis- ja hillitsemistoimiin 
kehitysmaissa, mukaan luettuina 
rahoitusvarojen määrä, rahoituksen 
lähde, käytettyjen välineiden tyypit, kuten 
avustukset ja pehmeäehtoiset lainat, sekä 
sektori;

Or. en

Tarkistus 128
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitsemisessä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 129
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot kehitysmaille 
tarjotusta tai osoitetusta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

Or. en

Tarkistus 130
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen 
hillitsemisessä;

(v) mahdollisuuksien mukaan tiedot
yksityisistä rahoitusvirroista, joita 
kohdennetaan kahdenvälisestä 
ilmastorahoituksesta hillitsemis- ja 
sopeutumistoimiin kehitysmaissa, sekä 
politiikoista ja toimenpiteistä, joilla 
edistetään yksityisten sijoitusten 
kerryttämistä hillitsemis- ja 
sopeutumistoimiin kehitysmaissa, jotka 
ovat UNFCCC:n osapuolia;

Or. en

Tarkistus 131
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – a alakohta – v a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(v a) yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltion 
käyttöön antamasta uudesta yksityisestä 
lisärahoituksesta, mukaan luettuina tiedot 
määristä, tällaisen rahoituksen käytöstä 
sopeutumiseen, hillitsemiseen tai 
REDD+-ohjelmaan, vastaanottajamaasta, 
sektorista ja toiminnan tyypistä sekä 
rahoituksen tai tällaisen rahoituksen 
käyttöön antamisessa tai hankkimisessa 
käytettyjen välineiden tyypistä;

Or. en

Tarkistus 132
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi 
X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon 
kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, 
sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X 
ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen 
olisi sisällettävä tiedot siitä, onko 
siirrettyä teknologiaa käytetty 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä sekä siirretyn teknologian 
tyypistä.

(b) jäsenvaltion toimet, jotka koskevat 
teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 133
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi 
X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon 
kehitysmaihin UNFCCC:n puitteissa, 
sekä siirrettävästä teknologiasta vuoden X 
ja sitä seuraavien vuosien osalta. Tietojen 
olisi sisällettävä tiedot siitä, onko 
siirrettyä teknologiaa käytetty 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vai 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä sekä siirretyn teknologian 
tyypistä.

(b) tiedot jäsenvaltioiden toteuttamista 
toimenpiteistä, joilla edistetään, 
helpotetaan ja rahoitetaan 
ilmastoystävällisen teknologian siirtoa, 
käyttöä ja käyttöönottoa kehitysmaiden 
hyväksi sekä kehitysmaiden omien 
valmiuksien ja oman teknologian
kehittämisen ja parantamisen 
tukemiseksi, ja mahdollisuuksien mukaan 
myös tiedot onnistumisista ja 
epäonnistumisista.

Or. en

Tarkistus 134
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tiedot vuosien X-2 ja X-1 osalta 
jäsenvaltioiden toteuttamista tai 
suunnittelemista toimenpiteistä ja 
toimista, jotka liittyvät teknologian 
siirtoon. Tietojen olisi mahdollisuuksien 
mukaan sisällettävä tiedot 
vastaanottajamaasta, hillitsemisen tai 
sopeutumisen kohdealueesta, 
asianomaisesta sektorista ja teknologian 
siirron lähteistä julkisella tai yksityisellä 
sektorilla, ja niissä on erotettava 
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toisistaan julkisen ja yksityisen sektorin 
toteuttamat toimet.

Or. en

Tarkistus 135
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
edeltävältä vuodelta (vuosi X-1)

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi (vuosi X+1) 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 
kahdelta edeltävältä vuodelta (vuodet X-1 
ja X)

Or. en

Tarkistus 136
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 
50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 
eritellään kyseisten toimien tarkoitukset 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan 
edunsaajamaa tai -alue;

(b) tiedot kahdelta edeltävältä vuodelta 
(vuodet X-1 ja X) niiden tulojen käytöstä, 
jotka jäsenvaltio on saanut direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 1 kohdan
mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 
50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 
eritellään kyseisten toimien tarkoitukset 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan 
edunsaajamaa tai -alue;
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Or. en

Tarkistus 137
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 
50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 
eritellään kyseisten toimien tarkoitukset 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan 
edunsaajamaa tai -alue;

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta;

Or. pl

Tarkistus 138
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 
sekä tiedot siitä, miten niiden 
ostopolitiikka edistää kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
yksityiskohtaiset tiedot, mukaan luettuina 
yksiköiden tunnistuskoodit, sekä tiedot 
siitä, miten niiden ostopolitiikka edistää 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

Or. en
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Tarkistus 139
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista 
lähtien komissio suorittaa vuosittaisen
asiantuntijatarkistuksen kansallisten 
inventaarioiden tiedoista, jotka jäsenvaltiot 
ovat toimittaneet tämän asetuksen
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 
tarkoituksena on seurata sitä, miten 
jäsenvaltiot pystyvät saavuttamaan
päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan
mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksen tai rajoituksen sekä muut
unionin lainsäädäntöön perustuvat
kasvihuonekaasujen vähennys- tai 
rajoitustavoitteet.

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista 
lähtien komissio suorittaa välivaiheen ja 
lopullisen asiantuntijatarkistuksen 
kansallisten inventaarioiden tiedoista, jotka 
jäsenvaltiot ovat toimittaneet tämän 
asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 
tarkoituksena on seurata sitä, miten 
jäsenvaltiot ovat edistyneet päätöksen N:o 
406/2009/EY 3 artiklan mukaisen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksen tai 
rajoituksen sekä muiden unionin 
lainsäädäntöön perustuvien
kasvihuonekaasujen vähennys- tai
rajoitustavoitteiden saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 140
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista 
lähtien komissio suorittaa vuosittaisen
asiantuntijatarkistuksen kansallisten 
inventaarioiden tiedoista, jotka jäsenvaltiot 
ovat toimittaneet tämän asetuksen 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 
tarkoituksena on seurata sitä, miten 
jäsenvaltiot pystyvät saavuttamaan 
päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 
mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksen tai rajoituksen sekä muut 

2. Vuodelta 2013 raportoiduista tiedoista 
lähtien komissio suorittaa vuosittaisen 
asiantuntijatarkistuksen kansallisten 
inventaarioiden tiedoista, jotka jäsenvaltiot 
ovat toimittaneet tämän asetuksen 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 
tarkoituksena on seurata sitä, miten 
jäsenvaltiot pystyvät saavuttamaan 
päätöksen N:o 406/2009/EY 3 artiklan 
mukaisen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksen tai rajoituksen sekä muut 



PE486.140v01-00 48/55 AM\897512FI.doc

FI

unionin lainsäädäntöön perustuvat 
kasvihuonekaasujen vähennys- tai 
rajoitustavoitteet.

unionin lainsäädäntöön perustuvat 
kasvihuonekaasujen vähennys- tai 
rajoitustavoitteet. Jäsenvaltioiden on 
osallistuttava täysimääräisesti kyseiseen 
prosessiin.

Or. en

Tarkistus 141
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Alustaviin ja vuosittaisiin
asiantuntijatarkistuksiin on kuuluttava

3. Alustaviin, välivaiheen ja lopullisiin
asiantuntijatarkistuksiin on kuuluttava

Or. en

Tarkistus 142
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tilanteen mukaan tarvittavien tuloksena 
olevien teknisten korjausten laskeminen.

(c) tilanteen mukaan tarvittavien tuloksena 
olevien teknisten korjausten laskeminen 
jäsenvaltioita kuullen.

Or. en

Tarkistus 143
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) tilanteen mukaan tarvittavien tuloksena 
olevien teknisten korjausten laskeminen.

(c) tilanteen mukaan teknisten korjausten 
tekemistä koskevien suositusten 
antaminen jäsenvaltioiden 
inventaarioiden parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 144
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla määritetään 
säännöt tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen asiantuntijatarkistusten 
suorittamiseksi, mukaan luettuina tämän 
artiklan 3 kohdassa esitetyt tehtävät.

4. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
määritetään säännöt tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen 
asiantuntijatarkistusten suorittamiseksi, 
mukaan luettuina tämän artiklan 
3 kohdassa esitetyt tehtävät. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 145
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio varmistaa, että kehitetään 
johdonmukaisia menetelmiä, joita 
sovelletaan sekä tämän artiklan nojalla 
tehtyyn inventaarion 
asiantuntijatarkistukseen että UNFCCC:n 
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tekemään tarkistukseen.
Tässä artiklassa tarkoitetussa 
tarkistuksessa on keskityttävä yksinomaan 
päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti 
vaadittuihin tietoihin.

Or. en

Perustelu

Koska EU:n tarkistusta on määrä kehittää UNFCCC:n tarkistuksen ohella, vaarana on, että 
samanaikaisesti on olemassa kahdenlaisia menetelmiä ja että jäsenvaltiolla on sen vuoksi 
kaksi erilaista ilmoitettua päästötasoa. Tarkistuksella pyritään varmistamaan 
johdonmukaisuus näiden tarkistusten välillä.

Tarkistus 146
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun vuotta 2020 koskevien 
inventaariotietojen asiantuntijatarkistus on 
saatu päätökseen tämän asetuksen 
20 artiklan mukaisesti, komissio laskee 
tämän asetuksen liitteessä II esitetyn 
kaavan mukaisesti laskettu uudelleen 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä kunkin 
jäsenvaltion osalta.

1. Kun vuotta X-2 koskevien 
inventaariotietojen asiantuntijatarkistus on 
saatu päätökseen tämän asetuksen 
20 artiklan mukaisesti, komissio laskee
uudelleen vuosittaisen
kasvihuonekaasujen päästökiintiön 
kunkin jäsenvaltion osalta päätöksen N:o 
406/2009/EY 3 artiklan 2 kohdan nojalla 
ja vuoden X-2 päästöjä koskevassa 
vuoden X inventaarion 
asiantuntijatarkistuksessa käytettyjen 
uusimpien menetelmien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa, että päästörajat määriteltäisiin kerran vuonna 2012 koko kaudeksi 2013–
2020, mutta ilmoitetut päästöt lasketaan kehittyvien menetelmien mukaisesti. Rajojen ja 
ilmoitettujen päästöjen vastaavuuden arviointi perustuu erilaisiin menetelmiin, jolloin 
vaatimuksia ei kenties noudateta. Rajat olisi laskettava uudelleen vuosittain, jotta voidaan 
ottaa huomioon ajantasaiset menetelmät.
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Tarkistus 147
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi joka toinen vuosi 
ilmailun yleistä vaikutusta maailman 
ilmastoon, myös muista kuin
hiilidioksidipäästöistä, kuten typen 
oksideista, aiheutuvaa vaikutusta, mukaan 
luettuina cirrus-pilvien muodostuminen, 
jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan 
mukaisesti toimittamien päästötietojen 
perusteella ja parantaa määrällistä 
arviointia viittaamalla tarvittaessa tieteen 
edistymiseen ja ilmaliikennetietoihin.

2. Komissio arvioi joka toinen vuosi 
ilmailun yleistä vaikutusta maailman 
ilmastoon, myös hiilidioksidipäästöistä, 
kuten typen oksideista, aiheutuvaa 
vaikutusta, mukaan luettuina cirrus-pilvien 
muodostuminen, jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 7 artiklan mukaisesti 
toimittamien päästötietojen perusteella ja 
parantaa määrällistä arviointia viittaamalla 
tarvittaessa tieteen edistymiseen ja 
ilmaliikennetietoihin.

Or. pl

Tarkistus 148
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) unionin lähennettyjen 
kasvihuonekaasuinventaarioiden 
laatiminen tämän asetuksen 8 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla poistetaan 8 artikla.
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Tarkistus 149
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vuosittaisen asiantuntijatarkistuksen 
suorittaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) unionin lähennetyn 
kasvihuonekaasuinventaarion laatiminen;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla poistetaan 8 artikla.

Tarkistus 151
Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
yksityiskohtaiset raportointisäännöt, 
mukaan luettuina säännöt sisällölle, 
rakenteelle, muodolle ja 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
yksityiskohtaiset raportointisäännöt, 
mukaan luettuina säännöt sisällölle, 
rakenteelle, muodolle ja 
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toimitusprosesseille jäsenvaltioiden 
raportoidessa tämän asetuksen 4, 5, 7, 8 ja 
13–19 artiklan mukaiset tiedot.

toimitusprosesseille jäsenvaltioiden 
raportoidessa tämän asetuksen 4, 5, 7 ja 
13–19 artiklan mukaiset tiedot.

Or. it

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla poistetaan 8 artikla.

Tarkistus 152
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
yksityiskohtaiset raportointisäännöt, 
mukaan luettuina säännöt sisällölle, 
rakenteelle, muodolle ja 
toimitusprosesseille jäsenvaltioiden 
raportoidessa tämän asetuksen 4, 5, 7, 8 ja 
13–19 artiklan mukaiset tiedot.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
yksityiskohtaiset raportointisäännöt, 
mukaan luettuina säännöt sisällölle, 
rakenteelle, muodolle ja 
toimitusprosesseille jäsenvaltioiden 
raportoidessa tämän asetuksen 7, 8 ja 13–
19 artiklan mukaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 153
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
vaatimukset jäsenvaltioiden kansallisten 
järjestelmien perustamiselle, käyttämiselle 
ja toiminnalle tämän asetuksen 5 ja 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan 
vaatimukset jäsenvaltioiden kansallisten 
järjestelmien perustamiselle, käyttämiselle 
ja toiminnalle tämän asetuksen 13 artiklan
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13 artiklan mukaisesti. mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla kumotaan 
tämän asetuksen 4–7, 10–12, 14, 15, 17 ja 
19 artiklat tai niiden osa tai muutetaan 
kyseisiä artikloja, mikäli komissio katsoo, 
että kansainvälisen tai muun kehityksen 
seurauksena kyseisten artiklojen mukaiset 
velvoitteet eivät enää ole tarpeen, 
oikeasuhteisia niistä saataviin etuihin 
nähden tai johdonmukaisia UNFCCC:hen 
perustuvien raportointivaatimusten kanssa 
tai ne ovat kyseisten raportointivaatimusten 
kanssa päällekkäisiä. Tämän artiklan 
mukaisesti hyväksytyistä säädöksistä ei saa 
seurata sitä, että unionin ja kansainvälisistä 
raportointivaatimuksista tulisi 
kokonaisuutena työläämpiä jäsenvaltioille.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla kumotaan 
tämän asetuksen 6, 7, 10–12, 14, 15, 17 ja 
19 artikla tai niiden osa tai muutetaan 
kyseisiä artikloja, mikäli komissio katsoo, 
että kansainvälisen tai muun kehityksen 
seurauksena kyseisten artiklojen mukaiset 
velvoitteet eivät enää ole tarpeen, 
oikeasuhteisia niistä saataviin etuihin 
nähden tai johdonmukaisia UNFCCC:hen 
perustuvien raportointivaatimusten kanssa 
tai ne ovat kyseisten raportointivaatimusten 
kanssa päällekkäisiä. Tämän artiklan 
mukaisesti hyväksytyistä säädöksistä ei saa 
seurata sitä, että unionin ja kansainvälisistä 
raportointivaatimuksista tulisi 
kokonaisuutena työläämpiä jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 155
Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 7 a otsikko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nokipäästöt

Or. en
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