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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

12.6.2017 A8-0208/55 

Muudatusettepanek  55 

Pilar Ayuso 

fraktsiooni PPE nimel 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR nimel 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Raadatud maast, metsastatud maast, 

majandatavast põllumaast ja 

majandatavast rohumaast tulenev 

täiendav kuni 280 miljoni tonni 

netosidumine 

Maakasutusest, maakasutuse muutusest 

ja metsandusest tulenev täiendav kuni 280 

miljoni tonni netosidumine 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Muudatusettepanek  56 

Pilar Ayuso 

fraktsiooni PPE nimel 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR nimel 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui vastu võetakse delegeeritud 

õigusakt, milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleb komisjonile anda õigus võtta 

käesoleva artikli lõike 1 muutmiseks vastu 

delegeeritud õigusakt, et kajastada 

majandatavat metsamaad käsitleva 

arvestuskategooria panust vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 12. 

2. Kui vastu võetakse delegeeritud 

õigusakt, milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleb komisjonile anda õigus võtta 

käesoleva artikli lõike 1 ja III lisas 

sätestatud arvestuskategooriate 

muutmiseks vastu delegeeritud õigusakt, et 

kajastada majandatavat metsamaad 

käsitleva arvestuskategooria 

tasakaalustatud panust vastavalt käesoleva 

määruse artiklile 12, ilma et ületataks 

käesoleva artikli kohast 280 miljoni tonni 

suurust kogumahtu. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Muudatusettepanek  57 

Pilar Ayuso 

fraktsiooni PPE nimel 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR nimel 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 

vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 

kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

põllumaast ja majandatavast rohumaast 

tulenevate kõikide netoheitkoguste 

summaga, nagu on kindlaks määratud 

määruses [ ], tuleks liikmesriikidel oma 

kohustuste täitmiseks lubada vajaduse 

korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 280 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

(12) Määruses [ ], [millega lisatakse 

maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 

metsandusest pärinevad 

kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside 

sidumine 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikku], on 

kehtestatud maakasutusest, maakasutuse 

muutusest ja metsandusest (LULUCF) 

pärit heite ja selle sidumise arvestamise 

eeskirjad. Kuna käesoleva määruse 

keskkonnatoimet kasvuhoonegaasi heite 

vähendamise saavutatud taseme osas 

mõjutab asjaolu, et arvesse võetakse 

kogust, mis on vähemalt võrdne kõikide 

netosidumiste ning raadatud maast, 

metsastatud maast, majandatavast 

põllumaast, majandatavast rohumaast ja 

vajaduse korral majandatavast märgalast 

tulenevate kõikide netoheitkoguste 

summaga, nagu on kindlaks määratud 

määruses [ ], tuleks liikmesriikidel oma 

kohustuste täitmiseks lubada vajaduse 

korral kasutada täiendavat 

paindlikkusmeedet, mis hõlmab kuni 280 

miljonit CO2-ekvivalenttonni kõnealuseid 

sidumisi, mis jagatakse liikmesriikide 
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Kui vastu võetakse delegeeritud õigusakt, 

milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleks komisjonile seoses artikliga 7 anda 

õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohaselt vastu 

õigusakte, et kajastada majandatavat 

metsamaad käsitleva arvestuskategooriaga 

osakaalu kõnealuses artiklis sätestatud 

paindlikkusmeetmes. Enne sellise 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 

komisjon olemasolevate andmete alusel 

hindama majandatava metsamaa arvestuse 

usaldusväärsust, eelkõige kavandatavate ja 

tegelike raiemäärade kooskõla. Lisaks 

tuleks käesoleva määrusega ette näha 

võimalus vabatahtlikult kustutada aastaks 

eraldatud heitkoguste ühikuid, et neid 

koguseid saaks arvesse võtta selle 

hindamisel, kuidas asjaomane liikmesriik 

on määruse [ ] nõudeid täitnud. 

vahel vastavalt III lisas esitatud andmetele. 

Kui vastu võetakse delegeeritud õigusakt, 

milles käsitletakse riiklikel 

metsaarvestuskavadel põhinevate metsade 

võrdlustasemete ajakohastamist vastavalt 

määruse [LULUCF] artikli 8 lõikele 6, 

tuleks komisjonile seoses artikliga 7 anda 

õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 290 kohaselt vastu 

õigusakte, et kajastada majandatavat 

metsamaad käsitleva arvestuskategooriaga 

tasakaalustatud osakaalu kõnealuses 

artiklis sätestatud 280 miljonilises 

paindlikkusmeetmes. Enne sellise 

delegeeritud õigusakti vastuvõtmist peaks 

komisjon olemasolevate andmete alusel 

hindama majandatava metsamaa arvestuse 

usaldusväärsust, eelkõige kavandatavate ja 

tegelike raiemäärade kooskõla. Lisaks 

tuleks käesoleva määrusega ette näha 

võimalus vabatahtlikult kustutada aastaks 

eraldatud heitkoguste ühikuid, et neid 

koguseid saaks arvesse võtta selle 

hindamisel, kuidas asjaomane liikmesriik 

on määruse [ ] nõudeid täitnud. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Muudatusettepanek  58 

Pilar Ayuso 

fraktsiooni PPE nimel 

Julie Girling 

fraktsiooni ECR nimel 

Gerben-Jan Gerbrandy 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita 

Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a 

 Varase tegutsemise reserv 

 1. Et võtta arvesse 2020. aastale 

eelnevat varast tegutsemist, võetakse 

viimasel vastavuskontrollil, mis selle riigi 

kohta käesoleva määruse artikli 9 

kohaselt tehakse, liikmesriigi taotlusel 

arvesse kogust, mis ei ületa aastateks 

2026–2030 eraldatud aastaste heitkoguste 

90 miljoni tonni suurust kogumahtu, kui 

täidetud on järgmised tingimused: 

 a) liikmesriigile aastateks 2013–2020 

eraldatud aastased heitkogused, mis on 

kindlaks määratud vastavalt otsuse 

406/2009/EÜ artikli 3 lõikele 2 ja artiklile 

10, on suuremad kui selles liikmesriigis 

aastatel 2013–2020 tekkiv tõendatud 

aastane kasvuhoonegaaside koguheide; 

 b) liikmesriigi SKP elaniku kohta 

(turuhindades) on 2013. aastal alla ELi 

keskmise; 

 c) liikmesriik on artiklites 6 ja 7 

osutatud paindlikkusmeetmed II ja III 

lisas sätestatud tasemeni maksimaalselt 
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ära kasutanud; 

 d) liikmesriik on artikli 5 lõigetes 2 ja 

3 osutatud paindlikkusmeetmed 

maksimaalselt ära kasutanud ega ole 

kandnud heitkoguseid artikli 5 lõigete 4 ja 

5 kohaselt mõnele teisele liikmesriigile 

üle; ning 

 e) liit tervikuna peab artikli 1 esimese 

lõigus osutatud eesmärgist kinni. 

 2. Maksimaalne osa, mille 

liikmesriigi puhul nõuete täitmiseks lõikes 

1 osutatud kogusummast arvesse saab 

võtta, arvutatakse suhtena ühest küljest 

liimesriigile aastateks 2013–2020 kokku 

eraldatud aastaste heitkoguste ja selles 

riigis samal ajavahemikul tekkinud 

tõendatud aastase kasvuhoonegaaside 

koguheite erinevuse ning teisest küljest 

kõikidele lõike 1 punktis b sätestatud 

kriteeriumi täitvatele liikmesriikidele 

aastateks 2013–2020 kokku eraldatud 

aastaste heitkoguste ja nendes riikides 

samal ajavahemikul tekkinud tõendatud 

kasvuhoonegaaside aastase koguheite 

erinevuse vahel. 

 Aastaks eraldatud heitkogused ja 

tõendatud aastased heitkogused 

määratakse kindlaks vastavalt lõikele 3. 

 3. Komisjon võtab käesoleva määruse 

täiendamiseks kooskõlas artikliga 12 

vastu delegeeritud õigusaktid, milles 

määratakse CO2-ekvivalenttonnides 

kindlaks iga liikmesriigi lõigete 1 ja 2 

kohane osa. Delegeeritud õigusaktide 

koostamisel kasutab komisjon vastavalt 

otsuse 406/2009/EÜ artikli 3 lõikele 2 ja 

artiklile 10 kindlaks määratud aastaks 

eraldatud heitkoguseid ja määruse (EL) 

nr 525/2013 kohaselt üle vaadatud 2013.–

2020. aasta inventuuriandmeid. 

Or. en 

 


