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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu 
olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0789),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0433/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust…1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust ....2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit, samuti 
väliskomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-
0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 ELT…
2 ELT…
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsil 
vastuvõetud otsustega 1/CP.15 (otsus 
1/CP.15 ehk Kopenhaageni kokkulepe) ja 
1/CP.16 (otsus 1/CP.16 ehk Cancúni 
kokkulepe) astuti märkimisväärne samm 
edasi kliimaprobleemide lahendamiseks 
tasakaalustatud viisil. Nimetatud otsustega 
kehtestati uued seire- ja aruandlusnõuded, 
mida kohaldatakse ELi ja liikmesriikide 
poolt võetud suurte heite vähendamise 
kohustuste rakendamise suhtes, ning 
nendega nähti ette abi andmine 
arenguriikidele. Samuti tõdetakse nendes 
otsustes, et kohanemisküsimuste 
lahendamine on sama tähtis kui 
kliimamuutuste mõju leevendamine. 
Otsuses 1/CP.16 nõutakse arenenud 
riikidelt vähese CO2-heitega majanduse 
arengu strateegiate või -kavade 
väljatöötamist. Sellised strateegiad või 
kavad peaksid aitama üles ehitada vähese 
CO2-heitega ühiskonda ning tagama 
jätkuvalt suure majanduskasvu ja säästva 
arengu. Käesolev määrus peaks 
delegeeritud õigusaktide kaudu lihtsustama 
kõnealuste ja tulevikus uutest otsustest või 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
kohaselt sõlmitavast rahvusvahelisest 
kokkuleppest tulenevate seire- ja 
aruandlusnõuete rakendamist. 

(4) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsil 
vastuvõetud otsustega 1/CP.15 (otsus 
1/CP.15 ehk Kopenhaageni kokkulepe) ja 
1/CP.16 (otsus 1/CP.16 ehk Cancúni 
kokkulepe) astuti märkimisväärne samm 
edasi kliimaprobleemide lahendamiseks 
tasakaalustatud viisil. Nimetatud otsustega 
kehtestati uued seire- ja aruandlusnõuded, 
mida kohaldatakse ELi ja liikmesriikide 
poolt võetud suurte heite vähendamise 
kohustuste rakendamise suhtes, ning 
nendega nähti ette abi andmine 
arenguriikidele. Samuti tõdetakse nendes 
otsustes, et kohanemisküsimuste 
lahendamine on sama tähtis kui 
kliimamuutuste mõju leevendamine. 
Otsuses 1/CP.16 nõutakse arenenud 
riikidelt vähese CO2-heitega majanduse 
arengu strateegiate või -kavade 
väljatöötamist. Sellised strateegiad või 
kavad peaksid aitama üles ehitada vähese 
CO2-heitega ühiskonda ning tagama 
jätkuvalt suure majanduskasvu ja säästva 
arengu ning peaksid olema kooskõlas 
kulutõhusa suunaga pikaajalise 
kliimaeesmärgi saavutamiseks. Käesolev 
määrus peaks delegeeritud õigusaktide 
kaudu lihtsustama kõnealuste ja tulevikus 
uutest otsustest või ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni kohaselt sõlmitavast 
rahvusvahelisest kokkuleppest tulenevate 
seire- ja aruandlusnõuete rakendamist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Lisaks võtsid EL ja liikmesriigid kindla 
kohustuse kasvuhoonegaaside heidet 
märkimisväärselt vähendada 2009. aastal 
vastuvõetud kliima- ja energiapaketiga, 
eelkõige 23. aprilli 2009. aasta otsusega nr 
406/2009/EÜ, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020, ning 23. aprilli 
2009. aasta direktiiviga 2009/29/EÜ, 
millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, 
et täiustada ja laiendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi. Samuti tuleks 
ajakohastada ELi heite seire- ja 
aruandlussüsteemi, arvestades kõnealuste 
õigusaktidega kehtestatud uusi nõudeid.

(5) Lisaks võtsid EL ja liikmesriigid kindla 
kohustuse kasvuhoonegaaside heidet 
märkimisväärselt vähendada 2009. aastal 
vastuvõetud kliima- ja energiapaketiga, 
eelkõige 23. aprilli 2009. aasta otsusega nr 
406/2009/EÜ, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020, 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiviga 2009/29/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et 
täiustada ja laiendada ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiiviga 2009/28/EÜ taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta. ELi 
kliimastrateegia kolmas sammas, mis 
tähendab 20% energiasäästu saavutamist 
2020. aastaks, rakendatakse liidu 
õigusesse energiatõhususe direktiiviga, 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ. Samuti tuleks 
ajakohastada ELi heite seire- ja 
aruandlussüsteemi, arvestades kõnealuste 
õigusaktidega kehtestatud uusi nõudeid.
________
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Meretranspordist pärit heite seire- ja (13) Et saada kvaliteetsemaid andmeid 
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aruandlusnõuded liikmesriikidele tuleks 
vastu võtta sellisena, et need oleksid 
kooskõlas kõigi muude ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni raames 
kokkulepitud nõuetega või, nii suures 
ulatuses kui võimalik, laevadele 
kohaldatavate nõuetega, mis on kindlaks 
määratud Rahvusvahelises 
Mereorganisatsioonis (IMO) või 
meretranspordist pärit kasvuhoonegaaside 
heidet käsitleva ELi meetmega. Selline 
seire ja aruandlus annaks kõnealusest 
heitest parema ülevaate ning aitaks 
poliitikat tõhusalt rakendada.

laevade põhjustatud merereostuse kohta 
ja kõrvaldada vajakajäämised, mille 
põhjuseks on teabe läbipaistmatus, tuleks 
meretranspordiga seotud kliima-alase 
teabe seire- ja aruandlusnõuded 
laevaomanikele ja –operaatoritele vastu 
võtta sellisena, et need oleksid kooskõlas 
kõigi muude ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames kokkulepitud 
nõuetega või, nii suures ulatuses kui 
võimalik, laevadele kohaldatavate 
nõuetega, mis on kindlaks määratud 
Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis 
(IMO) või meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heidet käsitleva ELi 
meetmega. Laevaomanikud peaksid 
määratlema oma tegevuse kooskõlas 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 
(IMO) energiatõhususe indeksiga EEDI, 
samuti energiatõhususe operatsioonilise 
indeksiga EEOI, ning teave nende 
tõhususe kohta tuleks prahtijatele ja 
kasutajatele kättesaadavaks teha. Selline 
seire ja aruandlus annaks kõnealusest 
heitest parema ülevaate ning aitaks 
poliitikat tõhusalt rakendada.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Samuti on oluline anda aru 
kliimamuutuste vastu võitlemise 
rahastamise kohta arengumaades 
erasektori poolt, mis erineb projektide 
rahastamisest paindliku mehhanismi 
alusel, kus krediiti kasutatakse selleks, et 
järgida tööstusriikide kohustusi 
vähendada kasvuhoonegaase. 

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Liidu toetust rahvusvahelisele 
kliimamuutuse vastu võitlemisele 
arenguriikides tuleks suunata rohkem 
läbi liidu eelarve. Mis tahes tulu, mis 
saadakse rahvusvahelise transpordi 
heitkoguste kaasamisest liidu 
kliimaeesmärki, tuleks koguda 
tsentraalselt ja eraldada rahvusvahelise 
kliimamuutuse vastase tegevuse 
rahastamiseks komisjoni soovitatud 
üleilmse kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse fondi kaudu. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Direktiivi 2003/87/EÜ tulevastel 
läbivaatamistel peaks komisjon hindama, 
kuidas on rakendatud sätteid 
enampakkumistulude kasutamise ja 
aruandluse kohta, ning kaaluma 
võimalust eraldada osa neist tuludest 
ülemaailmsele kliima ja bioloogilise 
mitmekesisuse mehhanismile ning 
kliimamuutuse vastastele meetmetele 
Euroopa Liidus.

Or. en



PE483.710v01-00 10/31 PR\893782ET.doc

ET

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni suunistes 
kasvuhoonegaasi aruandluse kohta 
soovitatakse andmete esitamist 
metaaniheite kohta 100 aasta jooksul. 
Arvestades selle kõrget GWP-väärtust ja 
suhteliselt lühikest atmosfääris püsimise 
aega, peaks komisjon analüüsima, 
missugused oleksid tagajärjed poliitikale 
ja meetmetele , kui liidu keskpika ja pika 
perspektiiviga kliimakaitse eesmärkides 
võetaks metaani osas kasutusele 20-
aastane periood.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Lennundus mõjutab kliimat 
õhkupaisatava CO2-heite tõttu, aga ka 
muude heidete ja mehhanismidega (nt 
lämmastikoksiidide heide ja kiudpilvkatte 
tihenemine). Arvestades asjaolu, et selle 
mõju kohta on üha rohkem teadusandmeid, 
tuleks käesoleva määruse raames hinnata 
korrapäraselt lennunduse muud mõju 
kliimale kui CO2–heide. 

(22) Lennundus mõjutab kliimat 
õhkupaisatava CO2-heite tõttu, aga ka 
muude heidete ja mehhanismidega (nt 
lämmastikoksiidide heide ja kiudpilvkatte 
tihenemine). Arvestades asjaolu, et selle 
mõju kohta on üha rohkem teadusandmeid, 
tuleks käesoleva määruse raames hinnata 
korrapäraselt lennunduse muud mõju 
kliimale kui CO2–heide, ning esitada 
soovitusi võimalike poliitikavalikute kohta 
nendega tegelemiseks. 

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 ja põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et tagada käesoleva määruse 
artikli 20 lõike 5 rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Selleks et 
kehtestada ühtlustatud aruandlusnõuded 
kasvuhoonegaaside seire ja muu 
kliimapoliitika seisukohalt olulise teabe 
jaoks, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte seoses järgmisega: käesoleva 
määruse I lisa läbivaatamine, maakasutust, 
maakasutuse muutust ja metsandust ning 
meretransporti käsitlev liikmesriikide 
aruandlus, liikmesriikide riiklikud 
süsteemid, liikmesriikide andmekogude 
ekspertülevaatus, üksikasjalikud nõuded 
liikmesriikide aruannete sisu, ülesehituse, 
vormi ja esitamise kohta ning teatavate 
käesoleva määrusega pandud kohustuste 
tühistamine ja muutmine. On eriti oluline, 
et komisjon konsulteeriks ettevalmistava 
töö käigus lisaks teistele ka ekspertidega. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama, et asjaomased dokumendid 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühel ajal, õigeaegselt ning 
nõuetekohaselt. 

(25) Selleks et tagada käesoleva määruse 
artikli 20 lõike 5 rakendamiseks 
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes1.

(25 a) Selleks et kehtestada ühtlustatud 
aruandlusnõuded kasvuhoonegaaside seire 
ja muu kliimapoliitika seisukohalt olulise 
teabe jaoks, tuleks komisjonile kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte seoses järgmisega: käesoleva 
määruse I lisa läbivaatamine, maakasutust, 
maakasutuse muutust ja metsandust ning 
meretransporti käsitlev liikmesriikide 
aruandlus, liikmesriikide riiklikud 
süsteemid, liikmesriikide andmekogude 
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ekspertülevaatus, üksikasjalikud nõuded 
liikmesriikide aruannete sisu, ülesehituse, 
vormi ja esitamise kohta ning teatavate 
käesoleva määrusega pandud kohustuste 
tühistamine ja muutmine. On eriti oluline, 
et komisjon konsulteeriks ettevalmistava 
töö käigus lisaks teistele ka ekspertidega. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal 
tagama, et asjaomased dokumendid 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühel ajal, õigeaegselt ning 
nõuetekohaselt.
____
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meretranspordist pärit CO2-heidet 
käsitlevaks aruandluseks; 

(e) meretranspordist pärit CO2-heidet, 
tahmaheidet ja NOx heidet käsitlevaks 
aruandluseks; 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ELi ja liikmesriikide vähese CO2-
heitega arengu strateegiad ning kõik nende 
muudatused vastavalt otsusele 1/CP.16;

(a) ELi ja liikmesriikide arvuliselt 
kindlaksmääratud ja kogu majandust 
hõlmavad heitkoguste vähendamise 
eesmärgid, vähese CO2-heitega arengu 
strateegiad ning kõik nende muudatused 
vastavalt otsusele 1/CP.16;
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Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide sadamaid külastavatelt 
merelaevadelt pärit kasvuhoonegaaside 
heide;

(d) liikmesriikide sadamaid külastavate 
merelaevadega seotud teave, mis on 
kliima aspektist oluline;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

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, töötavad välja ja rakendavad 
vähese CO2-heitega arengu strateegiad, et 
tagada:

Or. en

Muudatusettepanek 14

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, 

(b) et liikmesriikide kohustused, mille nad 
on võtnud otsusega nr 406/2009/EÜ 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
oleksid täidetud 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 
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võttes arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

1990ndate tasemega, vähendades 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
liidusiseselt 2020. aastaks 25%, 2030. 
aastaks 40% ja 2040. aastaks 60% 
võrreldes 1990. aasta tasemega, võttes 
arvesse vähendamist, mille 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
hinnangul peaksid arenguriigid rühmana 
saavutama.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid ja komisjon, kes 
tegutseb ELi nimel, uuendavad ja 
ajakohastavad oma vähese CO2-heitega 
arengu strateegiaid vastavalt vajadusele 
vähemalt iga viie aasta järel.

Or. en

Muudatusettepanek 16

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 nende olulisusele, järgides 
ettevaatuspõhimõtet ja rahvusvaheliselt 
kokku lepitud suuniseid;

Or. en
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Muudatusettepanek 17

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.

(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, 
tagamaks, et sektori panus liidu 
heitkoguste vähendamisse oleks 
keskkonna-alaselt terviklik;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9a 
Aruandlus taastuvenergia kasutamise ja 
energiatõhususe kohta
1. Liikmesriik esitab komisjonile iga aasta 
(aasta X) 15. jaanuariks aasta X-2 kohta 
järgmise teabe: 
(a) energia summaarne lõpptarbimine; 
(b) taastuvatest allikatest toodetava 
energia osa; ning
(c) biomassist toodetud energia kogus, 
tehes vahet tahkel biomassil ja vedelatel 
biokütustel ning jäätmetest saadaval 
bioenergial. 
2. Komisjon võtab …* kooskõlas artikliga 
29 vastu delegeeritud õigusakti, milles 
täpsustab energiasäästu ja 
energiatõhususe seire- ja 
aruandlusnõuded. 
Kõnealused seire- ja aruandlusnõuded on 
kooskõlas liidu õiguse nõuetega 
energiatõhususe osas. 
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3. Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud 
aruanded üldsusele kättesaadavaks.
_______
Kuus kuud pärast energiatõhususe 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 10 pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meretranspordist pärit CO2-heidet
käsitlev aruandlus

Meretranspordiga seotud kliima-alast 
teavet käsitlev aruandlus

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 
kohaldatavate nõuetega või 
meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heidet käsitlevate ELi 
õigusaktidega. Seire- ja 
aruandlusnõuetega vähendatakse 
liikmesriikide töökoormust nii palju kui 

1. Komisjon võtab kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 29 vastu delegeeritud
õigusakti [30. jaanuariks 2013], et 
sätestada seire- ja aruandlusnõuded
meretranspordiga seotud kliima-alase 
teabe kohta, mis on seotud liikmesriikide 
sadamaid külastavate merelaevadega.
Kliima-alane teave, mille suhtes kehtivad
seire- ja aruandlusnõuded, hõlmab 
järgmist:
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võimalik, muu hulgas andmete 
tsentraliseeritud kogumise ja haldamise 
abil. 

- andmed CO2-heite, tahmaheite ja NOx 
heite kohta; 
- keskmine kiirus sadamate vahel liikudes, 
ning
- alates 2015. aastast näitajad IMO 
energiatõhususe indeksi EEDI osas, 
näitajad IMO energiatõhususe indeksi 
EEOI osas ja laevade energiatõhususe 
juhtimiskava (SEEMP) rakendamise 
mõju. 
Kõnealused seire- ja aruandlusnõuded on 
kooskõlas ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonil kokku lepitud 
metoodikaga, ja nii suures ulatuses kui 
võimalik, laevadele Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni (IMO) raames 
kohaldatava metoodikaga või 
meretranspordist pärit 
kasvuhoonegaaside heidet käsitlevate ELi 
õigusaktidega. Seire- ja 
aruandlusnõuetega vähendatakse 
liikmesriikide töökoormust nii palju kui 
võimalik, muu hulgas andmete 
tsentraliseeritud kogumise, haldamise ja 
avaldamise abil. 
Need nõuded hõlmavad märkimisväärseid 
heitkoguseid tekitatavaid laevu, 
sealhulgas vähemalt tankereid, balkereid, 
üldiseid kaubalaevu, konteinerlaevu, 
parvlaevu, kruiisilaevu, reisilaevu ja 
fossiilkütust vedavaid lastilaevu, vastavalt 
asjakohastele miinimumpiirmääradele 
suuruse ja liikluse osas.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

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).

2. Pärast delegeeritud õigusakti 
vastuvõtmist vastavalt lõikele 1 määravad 
liikmesriigid kindlaks ja koguvad 
komisjoni ning Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) jaoks
iga aasta 15. jaanuariks (aasta X) aasta X-2 
kohta meretranspordiga seotud kliima-
alast teavet ning teevad selle teabe 
avalikuks. Teave tehakse kättesaadavaks 
nii, et sellest on kasu prahtijatele või 
niisuguste laevade kasutajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a ) EMSA esitab lõike 2 alusel esitatud 
andmete põhjal analüüsi muu hulgas 
meretranspordi üldise mõju kohta 
globaalsele kliimale, analüüsides ka 
mõjusid, mis ei ole seotud CO2-ga, 
näiteks tahmaheite ja aerosoolide 
mõjusid, ning koostab prognoose, 
kasutades selleks mudeleid ja andmeid 
liikluse kohta, kui see on asjakohane. 
EMSA vaatab mudelid regulaarselt läbi 
vastavalt teaduse arengule.
Samuti teeb EMSA avalikuks teabe 
laevade näitajate kohta seoses IMO EEDI 
ja EEOI indeksitega ja laevade 
energiatõhususe juhtimiskavaga ning 
pakub välja võimalusi energiamärgistuse 
kasutuselevõtuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) riiklikud poliitikasuunad ja meetmed 
ning selliste ELi poliitikasuundade ja 
meetmete rakendamine, millega piiratakse 
või vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heidet või suurendatakse heite sidumist 
neeldajates, esitatuna sektorite kaupa iga 
käesoleva määruse I lisas osutatud 
kasvuhoonegaasi kohta. Selles teabes 
viidatakse kohaldatavatele, eelkõige 
õhukvaliteeti käsitlevatele riiklikele või 
ELi poliitikasuundadele, ning see sisaldab 
järgmist: 

(c) riiklikud poliitikasuunad ja meetmed 
ning selliste ELi poliitikasuundade ja 
meetmete rakendamine, millega piiratakse 
või vähendatakse kasvuhoonegaaside 
heidet, suurendatakse heite sidumist 
neeldajates, suurendatakse taastuvenergia 
osa või vähendatakse energia summaarset 
lõpptarbimist, esitatuna sektorite kaupa iga 
käesoleva määruse I lisas osutatud 
kasvuhoonegaasi kohta. Selles teabes 
viidatakse kohaldatavatele, eelkõige 
õhukvaliteeti käsitlevatele riiklikele või 
ELi poliitikasuundadele, ning see sisaldab 
järgmist: 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) poliitikasuundade ja meetmetega 
seotud prognoositud kulu hinnangud, 
vajadusel korral ka hinnangud 
poliitikasuundade ja meetmetega seoses 
tehtud kulutuste kohta;

(vi) poliitikasuundade ja meetmetega 
seotud prognoositud kulu ja kasu
hinnangud, vajadusel korral ka hinnangud 
poliitikasuundade ja meetmetega seoses 
tehtud kulutuste ja kasu kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) teave selle kohta, millises ulatuses on 
liikmesriigi meede oluline osa riiklikul 
tasemel tehtud jõupingutustest, näidates 
ühtlasi ära, millisel määral täiendab 
ühisrakenduse, puhta arengumehhanismi ja 
rahvusvahelise heitkogustega kauplemise 
süsteemi kavandatud kasutamine 
siseriiklikke meetmeid vastavalt Kyoto 
protokolli ja selle alusel vastu võetud 
otsuste asjaomastele sätetele. 

(f) teave selle kohta, millises ulatuses on 
liikmesriigi meede oluline osa riiklikul 
tasemel tehtud jõupingutustest, näidates 
ühtlasi ära, millisel määral täiendab 
ühisrakenduse, puhta arengumehhanismi ja 
rahvusvahelise heitkogustega kauplemise 
süsteemi kavandatud kasutamine 
siseriiklikku heidete vähendamist 
allapoole ajaloolist heite võrdlusalust
vastavalt Kyoto protokolli ja selle alusel 
vastu võetud otsuste asjaomastele sätetele.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) teave selle kohta, millisel määral on
liikmesriigi meede kooskõlas kulutõhusa 
suunaga liidu pikaajalise kliimaeesmärgi 
saavutamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 27

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 esitab parimate kättesaadavate 
andmete põhjal ja ühist näidisvormi 
kasutades iga aasta (aasta X) 15. märtsiks 
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komisjonile järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 28

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) kas liikmesriikide poolt arenguriikidele 
ettenähtud rahalised vahendid on vastavalt 
ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonile uued ja täiendavad, 
ning kuidas need välja arvutati;

Or. en

Muudatusettepanek 29

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 vastavalt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonile 
eraldatud rahalised vahendid 
rahastamiskanali kaupa (kahepoolne, 
piirkondlik või muu mitmepoolne 
rahastamine), täpsustades laenude ja 
toetuste osa, sealhulgas varasemate 
kliimaga seotud laenude tagastamine; 

Or. en
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Muudatusettepanek 30

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 
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 eraldi välja 
teabe metsade hävitamise ja metsade 
seisundi halvenemise tõttu tekkivate 
heidete vähendamise (REDD+) meetmete 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 31

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 nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta, kes 
on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud, täpsustades, missuguse 
riigi, sektori ja tegevusalaga ning 
missuguste summadega on tegemist ja 
eristades laenu ja toetuse osa;

Or. en
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Muudatusettepanek 32

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 nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta, 
täpsustades, missuguse riigi, sektori ja 
tegevusalaga ning missuguste summadega 
on tegemist ja eristades laenu ja toetuse 
osa;

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 seotud 
arenguriikidele vastavalt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonile
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab suunised ja võtab 
kasutusele ühise näidisvormi tabeli kujul, 
kooskõlas ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonis sätestatud 
aruandlusnõuetega, et tagada aruandluse 
võrreldavus vastavalt käesolevale artiklile.
Komisjon esitab iga aasta (aasta X) 15. 
märtsiks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ühist näidisvormi kasutades 
aruande ELi eelarve, instrumentide ja 
fondide kaudu, eeskätt üleilmse kliima- ja 
bioloogilise mitmekesisuse fondi kaudu 
arenguriikidele antava rahalise toetuse ja 
tehnosiirde kohta. 
Et tagada liidu rahastamiskohustuste 
läbipaistvus, teeb komisjon iga aasta 15. 
juuliks ühisel internetiplatvormil 
kättesaadavaks liidu kogu teabe aasta X-1 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõikes 2 
osutatud üksikasjalik põhjendus; 

(a) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 2 
kohaselt kasutatud krediidi summa ja 
selles nõutud üksikasjalik põhjendus; 

Or. en
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Muudatusettepanek 36

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

Or. en

Muudatusettepanek 37

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 
toetab rahvusvahelise kokkuleppe 
saavutamist kliimamuutuste alal.

(d) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud teave, tõestus vastavuse 
kohta direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11b 
lõikele 6 hüdroenergia tootmisega seotud 
projektitegevuste osas, mille 
tootmisvõimsus ületab 20 MW, ning teave 
selle kohta, kuidas liikmesriigi 
ostupoliitika toetab rahvusvahelise 
kokkuleppe saavutamist kliimamuutuste 
alal.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave selle kohta, kuidas krediidi 
kasutamine täiendab siseriiklikku heidete
vähendamist allapoole ajaloolist heite 
võrdlusalust.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu ühised näidisvormid 
aruannete esitamiseks esimese lõike 
punktide b, c ja d alusel, et tagada 
aruandluse täielik läbipaistvus ja 
võrreldavus.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriik teeb käesoleva artikli 
kohaselt komisjonile esitatud aruanded 
üldsusele kättesaadavaks.

4. Liikmesriik teeb käesoleva artikli 
kohaselt komisjonile esitatud aruanded 
üldsusele kättesaadavaks. Komisjon teeb 
liidu kogu teabe avalikkusele hõlpsasti 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastu rakendusakti, et 
määrata kindlaks asjaomase aasta 
koguheide, mis on saadud iga liikmesriigi 
andmekoguandmetesse tehtud paranduste 
alusel, kui iga-aastane ülevaatus on lõpule 
viidud.

5. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks asjaomase aasta 
koguheide, mis on saadud iga liikmesriigi 
andmekoguandmetesse tehtud paranduste 
alusel, kui iga-aastane ülevaatus on lõpule 
viidud. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 30 lõikes 
2 viidatud uurimismenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et määrata kindlaks, kas 
saavutatud edu on piisav, hindab komisjon 
pärast konsulteerimist liikmesriikidega 
ning käesoleva määruse artiklite 7, 8, 11 
ning 15–18 alusel esitatud teabe põhjal 
kord aastas edusamme, mida EL ja 
liikmesriigid on teinud järgmiste 
kohustuste täitmisel:

1. Selleks et määrata kindlaks, kas 
saavutatud edu on piisav, hindab komisjon 
pärast konsulteerimist liikmesriikidega 
ning käesoleva määruse artiklite 7, 8, 11, 
14 ning 15–18 alusel esitatud teabe põhjal 
kord aastas edusamme, mida EL ja 
liikmesriigid on teinud järgmiste 
kohustuste täitmisel:

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) direktiivi 2009/28/EÜ artiklis 3 
sätestatud kohustused; 
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Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) pikaajaline kliimaeesmärk ja 
siseriiklik heidete vähendamine 2020. 
aastaks 25%, 2030. aastaks 40% ja 2040. 
aastaks 60% võrreldes 1990. aasta 
tasemega. 

Or. en

Muudatusettepanek 45

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 igal aastal lennunduse 
üldmõju kliimamuutustele, sealhulgas muu 
mõju, mis ei ole seotud CO2–heitega, nt 
lämmastikoksiidide heide ja kiudpilvede 
tihenemine, ning täiustab heiteandmeid, 
kasutades mudeleid ja lennuliikluse 
andmeid. Komisjon kohandab mudeleid 
regulaarselt, eeskätt vastavalt teaduse 
arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon edastab kokkuvõtliku aruande 3. Komisjon edastab kokkuvõtliku aruande 
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käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud 
hindamise tulemuste kohta iga aasta 31. 
oktoobriks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud 
hindamise tulemuste kohta iga aasta 31. 
oktoobriks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Esimeses aruandes ja vajaduse 
korral ka järgmistes aruannetes 
analüüsib komisjon, missugused oleksid 
tagajärjed poliitikale ja meetmetele , kui 
liidu keskpika ja pika perspektiiviga 
kliimakaitse eesmärkides võetaks metaani 
osas kasutusele 20-aastane periood.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 välja jäetud
Kohustuste kehtetuks tunnistamine või 

muutmine
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.

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en
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SELETUSKIRI

Õigeaegsed, usaldusväärsed ja täpsed andmed kasvuhoonegaaside heidete kohta on 
hädavajalikud, et teada, kas EL ja liikmesriigid liiguvad oma eesmärkide poole ning töötada 
välja uut poliitikat kliimamuutuse küsimuses. Määrus kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi kohta vahetab välja otsusega 280/2004/EÜ kehtestatud 
seiremehhanismi. Kuigi enamik uue määruse sätteid on samasugused nagu otsuse 280/2004 
nõuded, on komisjon teinud ettepaneku mõnede uuenduste kohta. Komisjoni ettepaneku 
kohaselt kehtestataks aruandlusnõuded riikide tasandil ega nõutaks täiendavat andmete 
kogumist VKEdelt või tööstuselt.

Muudatusettepaneku eesmärgid on muu hulgas:
- aidata liikmesriike kliima- ja energiapaketi rakendamisel;
- parandada kogutud andmete õigeaegsust, läbipaistvust ja võrreldavust; 
- tagada, et liit ja liikmesriigid järgiksid rahvusvahelisi seire- ja aruandlusnõudeid, 

sealhulgas aruandlusnõudeid arenguriikidele abi andmise kohta;
- lihtsustada liidu uute kliimamuutuse vastase vahendite väljatöötamist.

Raportöör toetab täielikult pakutud muudatusi, et ühtlustada ja tõhustada ELi eeskirju 
kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta ning suurendada ELi usaldusväärsust 
arenguriikide suhtes, esitades antud abi liigi ja mahu kohta läbipaistvat ja kõikehõlmavat 
teavet. 

Raportöör soovitab komisjoni ettepanekut mitmes aspektis tugevdada: 

- Et tagada kooskõla kliima- ja energiapaketi erinevate eesmärkide vahel, on seire ja 
aruandluse sätteid laiendatud ka taastuvatest allikatest toodetavale energiale ja energia 
summaarsele lõpptarbimisele. 

- Cancúni kokkuleppes (otsus 1/CP.1) nõutakse arenenud riikidelt vähese CO2-heitega 
majanduse arengu strateegiate väljatöötamist. See on lisatud komisjoni ettepanekusse, 
milles nõutakse, et liikmesriigid töötaksid välja ja rakendaksid niisuguseid strateegiaid, et 
saavutada pikaajaline eesmärk kliima osas. Need strateegiad peaksid olema kooskõlas 
kulutõhusa suunaga pikaajalise kliimaeesmärgi saavutamiseks, nagu on märgitud ELi 
vähese CO2-heitega majanduse edenemiskavas, st vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid liidusiseselt 2020. aastaks 25%, 2030. aastaks 40% ja 2040. aastaks 60% 
võrreldes 1990. aasta tasemega. 

- Meretranspordi valdkond on kasvuhoonegaaside heidete vähendamisel globaalselt väga 
tähtis. Seadusandjad on võtnud kohustuse kaasata see sektor ELi kasvuhoonegaaside 
heidete vähendamise eesmärkidesse, kuna rahvusvahelised meetmed puuduvad, kuid 
praegu kogutud andmetest ei piisa, et saada selge ülevaade selle sektori mõjust kliimale.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi varasema seisukohaga Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi enampakkumistulude kasutamise osas soovitab raportöör praegusi eraldamist 
puudutavaid sätteid hoolikalt jälgida. 


