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TARKISTUKSET 001-004  

esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

 

Mietintö 

Vladimir Urutchev A7-0171/2014 

llmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton 

pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano 

 

Ehdotus asetukseksi (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Komission olisi tämän asetuksen 

mukaisesti hyväksyttävissä delegoiduissa 

säädöksissä vahvistettava Kioton 

pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden 

yksiköiden hallinnointiprosesseja varten 

jaksoittainen nettoselvitys, jossa sallittuja 

päästömääräyksikköjä (AAU) siirretään 

unionin päästöoikeuksien nettosiirtoja 

vastaavasti, mukaan luettuina 

päästöoikeuksien siirrot sellaisten EU:n 

päästökauppajärjestelmään osallistuvien 

kolmansien maiden kanssa, jotka eivät ole 

velvoitteiden yhteistä täyttämistä koskevan 

sopimuksen jäseniä (esimerkiksi Norja ja 

Liechtenstein). 



 

 

 PE533.810/ 2 

 FI 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Päästötilinpitoa ja sitoumusten 

täyttämistä koskevat kansainväliset 

säännöt on tarkoitus hyväksyä Limassa 

joulukuussa 2014 pidettävässä 

seuraavassa ilmastokokouksessa. 

Komission olisi siksi tehtävä yhteistyötä 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

kanssa auttaakseen varmistamaan, että 

Kioton pöytäkirjan tilinpitosäännöt 

hyväksytään virallisesti Liman 

ilmastokonferenssissa. Sääntöjen tulokset 

olisi otettava huomioon tässä asetuksessa 

tarkoitettujen delegoitujen säädösten ja 

unionin rekisterin täytäntöönpanossa. 

Perustelu 

Tarkistuksella korvataan esittelijän esittämä tarkistus 5 (johdanto-osan kappale 5 b). 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 c) Koska unionin 

kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 

merkittävästi ilmastopolitiikan ja 

taloudellisen tilanteen johdosta, unionin 

ja jäsenvaltioiden tileille jää Kioton 

pöytäkirjan toista velvoitekautta varten 

huomattava sallittujen 

päästömääräyksiköiden (AAU), 

sertifioitujen päästövähennysten (CER) ja 

päästövähennysyksiköiden (ERU) 

ylijäämä. Päätöksellä 1/CMP.8 

velvoitetaan osapuolet tarkistamaan 

viimeistään vuonna 2014 toista 

velvoitekautta koskevia 

vähentämissitoumuksiaan, ja sen mukaan 

unionin ja jäsenvaltioiden olisi peruttava 

tietty määrä yksikköjä mukauttaakseen 



 

 

 PE533.810/ 3 

 FI 

niiden määrät arvioituihin todellisiin 

päästöihin ja vähimmäisvaatimusten 

täyttämiseksi kustannustehokkaan 

kansallisen päästösuunnitelman avulla 

unionin vuoden 2050 ilmastotavoitteen 

saavuttamiseksi. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset 

säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle 

täytäntöönpanolle Euroopan unionissa 

vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa 

Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 

Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen 

onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen 

johdonmukaisuus EU:n 

päästökauppajärjestelmän toiminnan ja 

taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 

siirrettävä komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava johdonmukaisuus 

kansainvälisesti hyväksyttyjen 

tilinpitovaatimusten, päätöksessä […] 

esitettyjen jäsenvaltioiden ja Islannin 

velvoitteiden yhteisen täyttämisen ehtojen 

sekä asiaa koskevan unionin lainsäädännön 

kanssa, 

(6) Jotta voidaan vahvistaa yhdenmukaiset 

säännöt Kioton pöytäkirjan tekniselle 

täytäntöönpanolle Euroopan unionissa 

vuoden 2012 jälkeen, mahdollistaa 

Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 

Islannin velvoitteiden yhteisen täyttämisen 

onnistunut toteutuminen ja varmistaa sen 

johdonmukaisuus EU:n 

päästökauppajärjestelmän toiminnan ja 

taakanjakopäätöksen kanssa, olisi 

siirrettävä komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että 

asianomaiset asiakirjat toimitetaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti, sekä säädösten 

johdonmukaisuus kansainvälisesti 

hyväksyttyjen tilinpitovaatimusten, 

neuvoston päätöksessä Kioton 

pöytäkirjaan tehdyn Dohan muutoksen 

ratifioinnista esitettyjen velvoitteiden 

yhteisen täyttämisen ehtojen sekä asiaa 

koskevan unionin lainsäädännön kanssa, 

 


