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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5a) Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktides, mis võetakse vastu 
kooskõlas käesoleva määrusega, sarnaselt 
Kyoto protokolli esimese kohustusperioodi 
ühikute haldamise protsessidega ette 
nägema perioodilise netokliiringu, mille 
käigus toimub LKÜde ülekandmine, et 
kajastada ühenduse lubatud heitkoguse 
ühikute netoülekandmist, sealhulgas 
lubatud heitkoguse ühikute ülekandmist 
kolmandate riikidega, kes osalevad ELi 
HKSis, kuid mitte kohustuste ühise 
täitmise lepingus (nt Norra ja 
Liechtenstein). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5b) Heitkoguste arvestust ja kohustuste 
täitmist käsitlevad asjakohased 
rahvusvahelised eeskirjad tuleks vastu 
võtta järgmisel kliimakonverentsil 2014. 
aasta detsembris Limas. Komisjonil tuleks 
seega koos liikmesriikide ja kolmandate 
riikidega tööd teha, et aidata tagada Kyoto 
protokolli arvestuseeskirjade ametlik 
vastuvõtmine Lima kliimakonverentsil. 
Selliste eeskirjade tulemusel peaks 
toimima hakkama ELi register ja 
rakenduma käesoleva määrusega ette 
nähtud delegeeritud õigusaktid. 

Selgitus 

Raportöör muudab/asendab muudatusettepaneku 5 (põhjendus 5b). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5 c (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5c) Kliimapoliitiliste meetmete ja 
majanduslike tegurite mõjul on 
kasvuhoonegaaside heitkogused liidus 
märgatavalt vähenenud, mistõttu Kyoto 
protokolli teisel kohustusperioodil tekib 
liidu ja liikmesriikide arvetel märgatav 
LKÜde, THVde ja HVÜde ülejääk. 
Vastavalt otsusele 1/CMP.8, mis nõuab 
osapooltelt 2014. aastaks oma teise 
kohustusperioodi vähendamiskohustuse 
läbivaatamist, tuleks liidul ja 
liikmesriikidel teatav hulk ühikuid 
tühistada, et tagada kooskõla 
prognoositud tegelike kogustega ja 
järgida vähendamise kulutõhusaid 
riiklikke kavu liidus 2050. aastani seatud 
kliimaeesmärkide täitmiseks. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et kehtestada ühtsed eeskirjad, 
millega tagataks Kyoto protokolli tehniline 

rakendamine liidus pärast 2012. aastat, 

võimaldataks liidu, selle liikmesriikide ja 

Islandi kohustuste ühine tulemuslik 

täitmine ning kindlustataks selle kooskõla 

ELi HKSi ja jõupingutuste jagamist 

käsitleva otsuse toimimisega, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu delegeeritud õigusakte. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

nende kooskõla rahvusvaheliselt 

kokkulepitud arvestusnõuetega, otsuse […] 
kohaste ühise kohustuste täitmise nõuetega 

ja liidu asjakohaste õigusaktidega, 

(6) Selleks et kehtestada ühtsed eeskirjad, 
millega tagataks Kyoto protokolli tehniline 

rakendamine liidus pärast 2012. aastat, 

võimaldataks liidu, selle liikmesriikide ja 

Islandi kohustuste ühine tulemuslik 

täitmine ning kindlustataks selle kooskõla 

ELi HKSi ja jõupingutuste jagamist 

käsitleva otsuse toimimisega, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu delegeeritud õigusakte. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjakohaste dokumentide samaaegse, 
õigeaegse ja nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
nende kooskõla rahvusvaheliselt 

kokkulepitud arvestusnõuetega, nõukogu 
Kyoto protokolli Doha muudatuse 
ratifitseerimise otsuse kohaste ühise 
kohustuste täitmise nõuetega ja liidu 

asjakohaste õigusaktidega, 

 

 


