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LYHYET PERUSTELUT

1. Korostaa, että komission ehdotus päätöksen N:o 280/2004/ΕY korvaamisesta asetuksella 
saattaa olla keino helpottaa sen täytäntöönpanoa nykyisen seuranta- ja 
täytäntöönpanojärjestelmän parantamisen kautta. Kokemus on osoittanut, että päästöjen 
seurantaa, raportointia ja todentamista koskevia unionin menettelyjä olisi parannettava.

2. Painottaa, että UNFCCC velvoittaa unionia ja sen jäsenvaltioita laatimaan, päivittämään 
säännöllisesti, julkaisemaan ja toimittamaan osapuolten konferenssille tiedoksi kansalliset 
inventaariot ihmisen toiminnasta aiheutuvista kasvihuonekaasuista lähteittäin ja kunkin 
nielun aikaansaamista poistumista kaikkien niiden kasvihuonekaasujen osalta, jotka 
vaikuttavat osaltaan kasvihuoneilmiöön ja joita ei valvota otsonikerrosta heikentäviä 
aineita koskevalla Montrealin pöytäkirjalla, ja että inventaarioissa on käytettävä 
osapuolten konferenssin hyväksymiä vertailukelpoisia menetelmiä.

3. Painottaa, että ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen 
(UNFCCC), joka on Euroopan yhteisön puolesta hyväksytty neuvoston 
päätöksellä 94/69/EY, perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, että estetään ihmisen 
toiminnan vaaralliset vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
maapallon keskimääräisen vuosittaisen pintalämpötilan kokonaisnousu saa olla enintään 
2 celsiusastetta suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Tämä vaatii 
unionilta lisätoimia sekä teollisuusmaiden saamista nopeasti mukaan päämäärän 
tavoitteluun. Lisäksi on kannustettava kehitysmaita osallistumaan päästöjen 
vähentämisprosessiin.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On pantava täytäntöön 
Kööpenhaminan huippukokouksessa 
tehty päätös, jossa määritellään 
teollisuusmaiden velvollisuus tukea 
taloudellisesti kehitysmaita, jotta nämä 
voivat täyttää päästöjen vähentämistä 
koskevat velvollisuutensa.
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Or. el

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komission olisi tarkasteltava 
uudestaan ilman epäpuhtauksien 
kansallisia päästörajoja, joiden on 
perustuttava osapuolten yhteisen mutta 
eriytetyn vastuun periaatteeseen.

Or. el

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kypros ja Malta on sisällytetty 
Kioton pöytäkirjan liitteeseen I, 
päätöksellä CP.17 (voimassa 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen) ja 
päätöksellä 3/CP.15 (voimassa 
26 päivästä 2010 lokakuuta alkaen).

Or. el

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kasvihuonekaasupäästöjen 
seuranta- ja raportointijärjestelmän 
tehokkuuden varmistamiseksi on 
vältettävä lisäämästä entisestään 
jäsenvaltioiden taloudellisia ja 
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hallinnollisia rasitteita.

Or. el

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) UNFCCC:n osapuolten Durbanissa 
pidetyssä konferenssissa (COP17-
konferenssi) unioni ja jäsenvaltiot 
sitoutuivat perustamaan vihreän 
ilmastorahaston antaakseen kehitysmaille 
taloudellista tukea, jotta ne voivat torjua 
ilmastomuutosta ja edistää 
ilmastonmuutokseen sopeutumista, ja 
tämä rahasto on saatettava voimaan 
välittömästi, sillä vuoden 2010 maailman 
kehitysraportissa esitetyn ennustuksen 
mukaan lievennys- ja sopeutumistoimien 
ylimääräiset kokonaiskustannukset ovat 
köyhissä maissa vuosittain 
170−275 miljardia Yhdysvaltain dollaria 
vuoteen 2030 mennessä.

Or. el

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppajärjestelmän 
laajenemista ja sitä, että direktiivin 
2003/87/ΕY avulla ei ole toistaiseksi 
saavutettu toivottuja tuloksia, on pidettävä 
huolestuttavana.

Or. el
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Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komissiolle siirrettävän vallan 
hyväksyä delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen liitteessä I olevien 
kasvihuonekaasujen luetteloon sisältyvien 
aineiden lisäämisestä tai poistamisesta 
kyseisestä luettelosta on oltava 
yhdenmukainen kaikkien uusien 
kansainvälisten sopimusten kanssa.

Or. el


