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Tarkistus 35
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ilmastonmuutosta koskevalla
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksella, joka hyväksyttiin 
Euroopan yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, pyritään 
ensisijaisesti vakiinnuttamaan ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuudet tasolle, jolla 
ihmisen toiminnan vaikutukset eivät 
aiheuta vaaraa ilmastojärjestelmälle.

(1) Ilmastonmuutosta koskevalla 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksella, joka hyväksyttiin 
Euroopan yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, pyritään 
ensisijaisesti vakiinnuttamaan ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuudet tasolle, jolla 
ihmisen toiminnan vaikutukset eivät 
aiheuta vaaraa maapallon
ilmastojärjestelmälle.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, mikä ilmastojärjestelmä on kyseessä, ja siten tuomaan 
esille, että ilmastonmuutos on globaalinen (maailmanlaajuinen) eikä paikallinen ongelma.

Tarkistus 36
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa 
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa 
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 
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tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 30 
prosenttia vuoden 1990 tasosta.

tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden yleensä ja Euroopan 
unionin erityisesti olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 
30 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 
vuoteen 2035 mennessä 60 prosenttia.
Perimmäisenä tavoitteena on fossiilisista 
lähteistä aiheutuvien päästöjen 
asteittainen poistaminen Euroopan 
unionissa vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 37
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa 
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 
tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 30 
prosenttia vuoden 1990 tasosta.

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa 
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 
tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 
30 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 
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vuoteen 2050 mennessä 60–80 prosenttia.

Or. pt

Perustelu

Eurooppa-neuvosto huomautti maaliskuussa 2007 pitämässään kokouksessa, että vuoteen 
2050 mennessä edellytetään pitkän aikavälin 60–80 prosentin päästövähennyksiä.

Tarkistus 38
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 
tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 30 
prosenttia vuoden 1990 tasosta.

(2) Yhteisön näkemys, joka viimeksi 
esitettiin ympäristöneuvoston kokouksessa 
Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2007, 
on se, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi maapallon lämpötila ei saa 
nousta yli 2 celsiusastetta teollista 
aikakautta edeltävästä tasosta, mikä 
tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi maailmanlaajuisesti vähennettävä 
vuoteen 2050 mennessä ainakin 50 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kaikkien 
talouden alojen olisi annettava panoksensa 
näiden päästövähennysten saavuttamiseen. 
Teollisuusmaiden olisi edelleenkin 
näytettävä suuntaa ja sitouduttava 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisesti vuoteen 2020 mennessä 
30 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 
vuoteen 2050 mennessä 50 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Vuoteen 2050 mennessä 80 prosentin vähennys verrattuna vuoden 1990 tasoon on liian 
kunnianhimoinen tehtävä, joka on vaikea toteuttaa käytännössä. Tehtävää mutkistaa se, että 
direktiiviehdotus kattaa noin 60 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (se tulee
kattamaan noin 40 prosenttia sen jälkeen, kun hyväksytään direktiivin 2003/87/EY 
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tarkistaminen), joiden lähteet ovat pienen mittakaavan päästöjen aiheuttajia, kuten liikenne 
(henkilöautot, kuorma-autot), rakennukset (etenkin lämmitys), palvelut, pienehköt
teollisuuslaitokset, maatalous, jätteet jne., joita on hyvin vaikea käsitellä. 

Tarkistus 39
Evangelia Tzampazi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta varmistetaan Euroopan 
unionin 20 prosentin 
energiansäästöpotentiaalin toteutuminen 
vuoteen 2020 mennessä, 
mahdollisuuksien toteuttamista 
käsittelevän energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman (KOM(2006)0545) 
olisi sidottava jäsenvaltioita. Komissio 
esittää tätä koskevia toimenpide-
ehdotuksia viimeistään vuonna 2009.

Or. en

Perustelu

EU:n asettama tehokkuustavoite on ainoa vuoden 2020 tavoite, joka ei ole oikeudellisesti 
sitova. Tämän potentiaalin saavuttamisen on oltava ensisijainen tavoite kaikilla aloilla. 
Energiatehokkuustavoitteen saavuttamisesta aiheutuva energian säästö johtaa 
kokonaispäästöjen vähenemiseen ja erityisesti rakennus- ja kuljetusalan päästöjen 
vähenemiseen. Energiatehokkuustavoitteen asettaminen oikeudellisesti sitovaksi tavoitteeksi 
on ainoa keino sen varmistamiseksi, että keskitytään energian säästämiseen ja asetetaan 
EU:n hallituksille selkeä velvoite investoida energiatehokkuuteen. 

Tarkistus 40
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön kasvihuonekaasujen (5) Yhteisön kasvihuonekaasujen 
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päästöoikeuksien kaupan järjestelmä, joka
kattaa tietyt talouden alat, perustettiin 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2003/87/EY. Jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin 
kustannustehokkaasti vähentää vuoteen 
2020 mennessä 20 prosenttia vuoden 1990 
tasosta, kaikkien talouden alojen olisi 
annettava panoksensa näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi otettava käyttöön 
lisätoimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa 
edelleen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä.

päästöoikeuksien kaupan järjestelmä, joka 
kattaa tietyt talouden alat, perustettiin 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2003/87/EY. Jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin 
kustannustehokkaasti vähentää vuoteen 
2020 mennessä 40 prosenttia vuoden 1990 
tasosta, kaikkien talouden alojen olisi 
annettava panoksensa näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi otettava käyttöön 
lisätoimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa 
edelleen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
vuodelle 2012 ja sen jälkeisille vuosille 
asetettujen Kioton tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällberg Forumilta saatujen viimeisimpien tieteellisten arviointien mukaan olisi saavutettava 
40 prosentin vähennys kasvihuonekaasupäästöissä, samalla kun pyritään johdonmukaisesti 
seuraamaan Kioton pöytäkirjan tavoitteiden jatkuvuutta ja vahvistamaan niitä. Luotettavaa 
kansainvälistä sopimusta ei saavuteta ilman, että pyritään saavuttamaan merkittäviä 
vähennyksiä teollisuusmaissa hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännessä 
arviointikertomuksessa ehdotettujen päämäärien mukaisesti.

Tarkistus 41
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden on lisättävä 
energiatehokkuutta kaikilla talouden 
sektoreilla. Jotta varmistetaan Euroopan 
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unionin 20 prosentin 
energiansäästöpotentiaalin toteutuminen 
vuoteen 2020 mennessä, 
mahdollisuuksien toteuttamista 
käsittelevän energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman (KOM(2006)0545) 
olisi sidottava jäsenvaltioita. 

Or. en

Perustelu

Energiansäästö on kustannustehokkain keino torjua ilmastonmuutosta. Energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman mukaan EU:n kyvyttömyyden käyttää energiaa tehokkaasti välittömät 
kustannukset ovat yli 100 miljardia euroa vuosittain vuoteen 2020 asti. Lisäksi 
suunnitelmassa todetaan, että on silti teknisesti ja taloudellisesti mahdollista säästää ainakin 
viidennes primaarienergiasta vuoteen 2020 mennessä sen lisäksi, mitä on saavutettavissa 
hintavaikutusten sekä talouden rakenteellisten muutosten, teknologian luonnollisen 
korvautumisen ja jo toteutettujen toimenpiteiden kautta.

Tarkistus 42
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 2005, sillä vuosi 2005 on 
viimeisin, jolta on saatavilla todennettuja 
tietoja kasvihuonekaasupäästöistä.

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 1990, toisin sanoen Kioton 
pöytäkirjan mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Tietyt valtiot ovat saavuttaneet täysimääräisesti Kioton pöytäkirjassa asetetut tavoitteet ja 
merkittävästi vähentäneet hiilidioksidipäästöjään, kun taas eräät muut valtiot eivät ole 
edistyneet asiassa huolimatta siitä, että ne ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan. Olisi väärin 
rangaista edellisiä palkitsemalla jälkimmäisiä.
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Tarkistus 43
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuonna 2005, sillä vuosi 2005 on 
viimeisin, jolta on saatavilla todennettuja 
tietoja kasvihuonekaasupäästöistä.

(6) Se osuus, jolla kunkin jäsenvaltion olisi 
edistettävä yhteisön sitoumusta, olisi 
määriteltävä suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöjen 
tasoon vuosina 2005–2006.

Or. fi

Tarkistus 44
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jokaisen jäsenvaltion olisi laadittava 
kansallinen toimintasuunnitelma siitä, 
miten se aikoo saavuttaa 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten 
sektorien vähennystavoitteensa.
Toimintasuunnitelmaan olisi liitettävä 
myös energiatehokkuutta koskeva 
strategia.

Or. fi
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Tarkistus 45
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Päästökauppajärjestelmän 
ulkopuolisilla sektoreilla tapahtuvat 
päästövähennykset riippuvat suuresti 
yksittäisten kansalaisten toimista.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kansalaisilla on riittävät valmiudet ja 
resurssit ottaa parhaat mahdolliset 
teknologiat ja ratkaisut käyttöönsä.
Kansalaisten valmiuksia energiaa 
säästävään elämään olisi kehitettävä 
muun muassa koulutuksen ja 
riippumattoman informaation avulla.
Yhtenä osana tätä jäsenvaltioiden tulisi 
edistää kunnallisten tai alueellisten 
puolueettomien 
energianeuvojajärjestelmien 
käyttöönottoa.

Or. fi

Tarkistus 46
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä 
kestävää talouskasvua kaikkialla, ja niissä 
olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen 

Poistetaan.
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BKT asukasta kohden ja siten korkeat 
BKT:n kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

Or. en

Perustelu

Tyydyttävän kansainvälisen sopimuksen syntymiseksi Kööpenhaminassa meidän olisi 
velvoitettava kaikki maat vähentämään päästöjä tai ainakin pitämään ne samalla tasolla 
vuoteen 2020 mennessä myös niillä aloilla, joita päästökauppajärjestelmä ei koske. 
Käyttämällä BKT:ta asukasta kohden ainoana indikaattorina annamme vääränlaisen viestin 
vähemmän kehittyneille maille, kuten Kiinalle ja Intialle, ja kannustamme niitä lisäämään 
päästöjään. Sen välttämiseksi meidän on pyydettävä Euroopan komissiota laatimaan uusi 
indikaattori, joka sisältää myös päästöt, ja jakamaan prosenttiosuudet uudelleen 
jäsenvaltioiden kesken siten, että kenenkään ei sallita lisäävän päästöjään.

Tarkistus 47
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen 
BKT asukasta kohden ja siten korkeat 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
bruttokansantuote (BKT) sekä niiden 
kasvihuonekaasupäästöjen määrä
asukasta kohden. 
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BKT:n kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

Or. pl

Perustelu

Jotta tilanne olisi ekologiselta kannalta katsoen tasapuolinen, hiilidioksidipäästöjen 
suurimpien aiheuttajien olisi kannettava enemmän vastuuta ilmastonmuutosta torjuttaessa.

Tarkistus 48
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua, jotta 
ne voisivat nostaa BKT-tasonsa asukasta 
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suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

kohden samalle tasolle muiden yhteisön
jäsenvaltioiden kanssa. Kyseiset valtiot 
voivat rajoittaa 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua 
sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa niille 
tämän tavoitteen saavuttamisen. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen korkea BKT asukasta kohden, 
olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

Or. pl

Perustelu

Yhteisön tärkein tavoite kaiken kaikkiaan on yhdenmukaistaa BKT-tasot EU:ssa. Yhteisön 
edun mukaista ei ole estää talouden kehitysmahdollisuuksia niiltä mailta, joiden BKT 
asukasta kohden on alhainen. Joillekin maille ainoa keino olennaisten energiavarojen 
turvaamiseksi riittävissä määrin lyhyellä aikavälillä on energian tuottaminen hiiltä 
polttamalla. Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoiden ja niihin liittyvien 
kustannusten nykyisen kehitystason perusteella on mahdotonta vähentää hiilen polttamisesta 
aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 49
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä 
kestävää talouskasvua kaikkialla, ja niissä
olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen 
BKT asukasta kohden ja siten korkeat 
BKT:n kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
yhtäläisen kohtelun periaatteeseen ja olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
aiemmat toimet ja saavutukset vuosien 
1990 ja 2005 välillä. Päästöjensä 
vähentämiseksi merkittäviä toimia 
toteuttaneet jäsenvaltiot olisi palkittava 
esimerkkinä ja kannustuksena niille, 
jotka ovat jääneet jälkeen päästöjen 
vähentämisessä. Kaikkien jäsenvaltioiden
on vähennettävä 
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tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua.
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Tyydyttävän kansainvälisen sopimuksen syntymiseksi Kööpenhaminassa meidän olisi 
velvoitettava kaikki maat vähentämään päästöjä tai ainakin pitämään ne samalla tasolla 
vuoteen 2020 mennessä myös niillä aloilla, joita päästökauppajärjestelmä ei koske. 
Käyttämällä BKT:ta asukasta kohden ainoana indikaattorina annamme vääränlaisen viestin 
vähemmän kehittyneille maille, kuten Kiinalle ja Intialle, ja kannustamme niitä lisäämään 
päästöjään. Sen välttämiseksi meidän on pyydettävä Euroopan komissiota laatimaan uusi 
indikaattori, joka sisältää myös päästöt, ja jakamaan prosenttiosuudet uudelleen 
jäsenvaltioiden kesken siten, että kenenkään ei sallita lisäävän päästöjään.

Tarkistus 50
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden verrattuna EU:n 
keskimääräiseen BKT:hen asukasta 
kohden, olisi voitava sen mukaisesti lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
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vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen korkea BKT asukasta kohden, 
olisi tämän vuoksi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta merkittävämmälle tasolle yhteisön 
sitoumuksen noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää selventää, että solidaarisuusmekanismi toimii vain, jos kaikki jäsenvaltiot 
noudattavat yhteisön yleissitoumusta ja mahdollinen päästöjen kasvu sallitaan vain 
väliaikaisesti.

Tarkistus 51
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden. Jäsenvaltioiden, joilla 
tällä hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 

(7) Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispyrkimysten olisi perustuttava 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
periaatteeseen ja tarpeeseen lisätä kestävää 
talouskasvua kaikkialla, ja niissä olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden 
suhteellinen bruttokansantuote (BKT) 
asukasta kohden sekä nykyiset 
taakanjakosopimuksen mukaiset 
sitoumukset. Jäsenvaltioiden, joilla tällä 
hetkellä on suhteellisen alhainen BKT 
asukasta kohden ja siten korkeat BKT:n 
kasvuodotukset, olisi voitava lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta, mutta yhteisön yleisen 
vähentämissitoumuksen edistämiseksi 
niiden olisi kuitenkin rajoitettava 
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suhteellisen alhainen BKT asukasta 
kohden, olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta.

kasvihuonekaasupäästöjensä kasvua. 
Jäsenvaltioiden, joilla tällä hetkellä on 
suhteellisen korkea BKT asukasta kohden, 
olisi vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 2005 
tasosta. 

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan tietyillä jäsenvaltioilla olisi oikeus suurempiin päästöihin kuin 
Kioton tavoitteen mukaiset päästöt. Tämä olisi täysin kohtuutonta niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, jotka jo ovat täyttäneet Kioton tavoitteensa, ja tuhoisa signaali kolmansille maille. 
Tämän vuoksi tarkistuksen esittäjä pyrkii muuttamaan lukuja näiden maiden osalta siten, että 
vähennetään päästöjä, jotka ovat sallittuja taakanjaon puitteissa. Tämän mukautuksen 
ansiosta säästettyjä päästöjä olisi käytettävä mukauttamaan lineaarista tekijää 
päästökaupassa, jotta päästökauppajärjestelmän alalle saadaan realistisempi tavoite. 

Tarkistus 52
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005 
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005 
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020. Lisäksi 
millekään jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää 
vuodeksi 2020 päästömäärää, joka ylittää 
määrän, joka sille on laskettu sen 
taakanjakosopimuksen mukaisen 
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jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

vähentämissitoumuksen mukaisesti ajalle 
2008–2012. Kunkin jäsenvaltion olisi 
voitava siirtää seuraavalta vuodelta määrä, 
joka on enintään 2 prosenttia sille 
asetetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta, ja jäsenvaltioiden, joiden 
päästöt jäävät tämän rajan alle, olisi 
voitava siirtää vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan tietyillä jäsenvaltioilla olisi oikeus suurempiin päästöihin kuin 
Kioton tavoitteen mukaiset päästöt. Tämä olisi täysin kohtuutonta niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, jotka jo ovat täyttäneet Kioton tavoitteensa, ja tuhoisa signaali kolmansille maille. 
Tämän vuoksi tarkistuksen esittäjä pyrkii muuttamaan lukuja näiden maiden osalta siten, että 
vähennetään päästöjä, jotka ovat sallittuja taakanjaon puitteissa. Tämän mukautuksen 
ansiosta säästettyjä päästöjä olisi käytettävä mukauttamaan lineaarista tekijää 
päästökaupassa, jotta päästökauppajärjestelmän alalle saadaan realistisempi tavoite. 

Tarkistus 53
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 30 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 30 prosenttia vuoden 1990
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää seuraavalta 
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vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

vuodelta määrä, joka on enintään 
2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

Or. pl

Perustelu

Prosenttiluvun korjaus 20:stä 30:een liittyy viitevuoden muuttamiseen vuodesta 2005 
vuodeksi 1990.

Tarkistus 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jäsenvaltiot voivat perustella 
kansallisten kasvihuonepäästöjen 
vähentämisen rajoittamattomia tasoja 
omien kasvihuonekaasujen 
päästörajojensa yli sillä, että ne 
perustuvat peruuttamattomiin toimiin 
("no-regrets actions") ja 
toimintatapoihin, joilla on edullisia 
yhteisvaikutuksia. Tältä osin etusijalle 
olisi asetettava kansanterveydelle koituvat 
yhteiset hyödyt (erityisesti ilman laatua 
koskevat) sekä yhteiset hyödyt, jotka 
koskevat parantunutta turvallisuutta,
ekosysteemin säilyttämistä ja luonnon 
monimuotoisuutta, köyhyyden 
vähentämistä ja työllisyyttä sekä 
energiaturvallisuutta.

Or. en
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Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännessä arviointikertomuksessa 
(ilmastonmuutoksen lieventämistä käsitellyt III työryhmä) todetaan selvästi, että 
vähentyneiden ilman saasteiden, lisääntyneen energiaturvallisuuden ja lisääntyneen 
maaseudun työllisyyden muodossa olevat yhteiset hyödyt korvaavat ilmastonmuutoksen 
lieventämisestä aiheutuvat kustannukset. On olemassa yleinen konsensus kaikkien maailman 
analysoitujen alueiden osalta, että kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä koituvat 
lähitulevaisuuden terveys- ja muut hyödyt voivat olla tuntuvia sekä teollisuusmaissa että 
kehittyvissä maissa. 

Tarkistus 55
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi jatkaa 
vähenemistä vuosittain lineaarisesti 
vuoden 2020 jälkeen. On kuitenkin 
hyödytöntä asettaa liian kunnianhimoisia 
vähennystavoitteita tästä hetkestä vuoteen 
2050, koska ei tieteellinen tietämys eikä 
teknologian kehitys mahdollista realistisia 
ennusteita kauemmaksi kuin 
parinkymmenen vuoden päähän.

Or. fr

Perustelu

On epärealistista asettaa äärimmäisen kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2050. Ellei 
kansainvälistä sopimusta saada aikaiseksi, Euroopan ponnistelut on tuomittu 
epäonnistumaan. Miksi yrittää nyt yksin jotain sellaista, jonka pitäisi olla yhteinen hanke?
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Tarkistus 56
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pyrkivät selkeästi ja tehokkaasti 
noudattamaan päätöstä, komissio 
perustaa välittömien seuraamusten 
mekanismin, joka kohdistuu 
jäsenvaltioihin, jotka eivät täytä tämän 
päätöksen mukaisia velvoitteitaan.

Or. en

Tarkistus 57
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset, 
edellyttäen että hankkeet on toteutettu ja 
pannaan käytäntöön uusiutuvia 
energialähteitä käyttäen. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava siitä, että niiden 
toimenpiteet näiden hyvitysten ostamiseksi 
edistävät hankkeiden oikeudenmukaista 
maantieteellistä jakautumista ja 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.
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Or. en

Perustelu

 Kolmansissa maissa jo suoritetut hankkeet tai uudet hankkeet olisi otettava huomioon 
päästöhyvitysten tunnustamisessa vain, jos käytetään uusiutuvia energialähteitä. 

Tarkistus 58
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen "Gold 
Standard" -tyyppisistä 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

Or. en
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Tarkistus 59
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Keinona tasata päästövähennyksistä 
jäsenvaltioille koituvia kustannuksia ja 
mahdollistaa suurempi maantieteellinen 
joustavuus sekä parantaa samalla 
yhteisön kaikkia 
päästövähennyssitoumuksia koskevaa 
yleistä kustannustehokkuutta 
jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää osa 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toisille jäsenvaltioille. Tällaisia siirtoja 
säänneltäisiin kahdenvälisillä 
sopimuksilla, ja siirtojen avoimuus 
varmistettaisiin ilmoittamalla niistä 
komissiolle ja kirjaamalla ne 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
rekistereihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella lisätään kustannustehokkuutta päästöjen vähentämistä koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tällainen vapaaehtoinen mahdollisuus voisi myös auttaa niitä 
maita, joilla tulee resurssien puutteesta johtuen olemaan vaikeuksia vähentää päästöjään, 
koska se mahdollistaa lisätoimien rahoittamisen siirron tekevässä maassa, mikä perustuu 
siirroista saataviin varoihin. Kaikki jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua, hyötyvät. 
Kuitenkin eniten hyötyy ympäristö, sillä resurssiemme tehokas käyttö on olennaisen tärkeää 
moitteettomalle ympäristöpolitiikalle.
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Tarkistus 60
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Keinona tasata päästövähennyksistä 
jäsenvaltioille koituvia kustannuksia ja 
mahdollistaa suurempi maantieteellinen 
joustavuus sekä parantaa samalla 
yhteisön kaikkia 
päästövähennyssitoumuksia koskevaa 
yleistä kustannustehokkuutta 
jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää osa 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toisille jäsenvaltioille. Tällaisia siirtoja 
säänneltäisiin kahdenvälisillä 
sopimuksilla, ja siirtojen avoimuus 
varmistettaisiin ilmoittamalla niistä 
komissiolle ja kirjaamalla ne 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
rekistereihin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa avataan mahdollisuus jäsenvaltioiden väliseen päästökauppaan. Koska 
jäsenvaltioiden päästöjen vähentämistä koskevat marginaalikustannukset ovat erilaiset, tämä 
lisäisi EU:n tavoitteen saavuttamisen kustannustehokkuutta ilman, että muutetaan EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvähennyksiä.

Tarkistus 61
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 

(10) Jäsenvaltioiden olisi siksi voitava 
käyttää hyvityksiä, jotka myönnetään 
kaudella 2008–2012 toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
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edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden kyseisellä kaudella 
hyväksymistä hanketyypeistä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään kauden 
2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kyseisellä 
kaudella rekisteröidyistä ja toteutetuista 
hankkeista sekä kaikkien jäsenvaltioiden 
kyseisellä kaudella hyväksymistä 
hanketyypeistä.

edellyttäen että ne ovat peräisin "Gold 
Standard" -tyyppisistä hankkeista. 
Jäsenvaltioiden olisi myös voitava käyttää 
hyvityksiä, jotka myönnetään kauden 
2008–2012 jälkeen toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kyseisellä 
kaudella rekisteröidyistä ja toteutetuista 
"Gold Standard" -tyyppisistä hankkeista.

Or. en

Perustelu

Tiukemmat kriteerit JI- ja CDM-hyvityksille ovat tarpeen, jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
käyttävät pelkästään korkealaatuisista hankkeista peräisin olevia hyvityksiä 
vähennystavoitteidensa saavuttamiseen. Gold Standard käyttää hyvin tiukkaa määritelmää 
täydentävyydestä ja kestävästä kehityksestä CDM-hankkeiden hyväksymisessä.

Tarkistus 62
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vähiten kehittyneissä maissa on 
toteutettu vain muutamia harvoja puhtaan 
kehityksen mekanismin (CDM) hankkeita. 
Koska yhteisö tukee CDM-hankkeiden 
oikeudenmukaista jakautumista muun 
muassa komission maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosliittoutuman kautta, olisi 
aiheellista varmistaa, että myös sellaisista 
hankkeista saatavat hyvitykset 
tunnustetaan, jotka käynnistetään vähiten 
kehittyneissä maissa kauden 2008–2012 
jälkeen, edellyttäen että ne ovat peräisin 
kaikkien jäsenvaltioiden kyseisellä 
kaudella hyväksymistä hanketyypeistä. 
Tällaiset hyvitykset olisi tunnustettava 

(11) Vähiten kehittyneissä maissa on 
toteutettu vain muutamia harvoja puhtaan 
kehityksen mekanismin (CDM) hankkeita.
Koska yhteisö tukee CDM-hankkeiden 
oikeudenmukaista jakautumista muun 
muassa komission maailmanlaajuisen 
ilmastonmuutosliittoutuman kautta, olisi 
aiheellista varmistaa, että myös sellaisista 
"Gold Standard" -tyyppisistä hankkeista 
saatavat hyvitykset tunnustetaan, jotka 
käynnistetään vähiten kehittyneissä maissa 
kauden 2008–2012 jälkeen. Tällaiset 
hyvitykset olisi tunnustettava vuoteen 2020 
saakka tai kunnes kyseinen maa tekee 
yhteisön kanssa sopimuksen, riippuen siitä, 
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vuoteen 2020 saakka tai kunnes kyseinen 
maa tekee yhteisön kanssa sopimuksen, 
riippuen siitä, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. en

Tarkistus 63
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Joustavuuden lisäämiseksi ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi kehitysmaissa 
jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
hankkeista saatavia täydentäviä hyvityksiä 
yhteisön ja kolmansien maiden välisten 
sopimusten perusteella. Jos 
ilmastonmuutoksesta ei tehdä 
kansainvälistä sopimusta, jossa 
määritellään teollisuusmaiden sallitut 
päästömäärät, yhteistoteutushankkeita (JI-
hankkeet) ei voida jatkaa enää vuoden 
2012 jälkeen. Tällaisista hankkeista saadut 
hyvitykset olisi kuitenkin edelleenkin 
tunnustettava kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten perusteella.

(12) Joustavuuden lisäämiseksi ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi kehitysmaissa 
jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää "Gold 
Standard" -tyyppisistä hankkeista saatavia 
täydentäviä hyvityksiä yhteisön ja 
kolmansien maiden välisten sopimusten 
perusteella. Jos ilmastonmuutoksesta ei 
tehdä kansainvälistä sopimusta, jossa 
määritellään teollisuusmaiden sallitut 
päästömäärät, yhteistoteutushankkeita (JI-
hankkeet) ei voida jatkaa enää vuoden 
2012 jälkeen. Tällaisista "Gold Standard" 
-tyyppisistä hankkeista saadut hyvitykset 
olisi kuitenkin edelleenkin tunnustettava 
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 64
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Joustavuuden ja motivaation 
lisäämiseksi kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähentämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
käytettävä täydentäviä hyvityksiä 
hankkeista ja investoinneista, joita ne 
toteuttavat Euroopan unionin 
ulkopuolella. 

Or. en

Perustelu

Koska kaupalla, hankkeilla ja siirroilla EU:n sisällä on merkittävää 
kustannustehokkuuspotentiaalia jäsenvaltioissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, myös 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa, hankkeita ja siirtoja olisi tuettava sen lisäksi, että tuetaan 
hankkeita kolmansissa maissa. 

Tarkistus 65
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään yhtä
prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
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kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 
koskevasta vähentämispyrkimyksestä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää tämän 
määrän käyttämätön osa toisille 
jäsenvaltioille.

kuulumattomista lähteistä.

Or. en

Perustelu

Päästökauppamekanismi varmistaa jo nyt vaihdon jäsenvaltioiden välillä: 
taakanjakopäätöksessä ei pitäisi sallia siirtoja, jotta oltaisiin johdonmukaisia kansainvälisen 
sopimuksen aikaansaamisen ja yksittäisten jäsenvaltioiden vähentämistavoitteiden kanssa.

Tarkistus 66
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa tai muissa 
jäsenvaltioissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
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kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille.

päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava myydä tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille 
huutokaupassa.

Or. en

Perustelu

Koska kaupalla, hankkeilla ja siirroilla EU:n sisällä on merkittävää 
kustannustehokkuuspotentiaalia jäsenvaltioissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, myös 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa, hankkeita ja siirtoja olisi tuettava sen lisäksi, että tuetaan 
hankkeita kolmansissa maissa. 

Mahdollisuus myydä käyttämätön osa voi olla houkutteleva ja tarjoaa hyvän motivaation 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 67
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää "Gold Standard" 
-tyyppisistä hankkeista saatuja CDM-
hyvityksiä, sillä siten autetaan 
varmistamaan hyvityksiä koskevien 
markkinoiden toteutuminen vuoden 2012 
jälkeen. Tällaisten markkinoiden 
edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
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määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille.

kasvihuonekaasupäästöjen "Gold 
Standard" -tyyppisistä 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 koskevasta 
vähentämispyrkimyksestä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 68
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Heti kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on saatu aikaan, 
jäsenvaltioiden olisi tunnustettava vain 
sellaiset sertifioidut päästövähennykset, 
jotka ovat peräisin kyseisen sopimuksen 
ratifioineista maista ja jotka ovat yhteisen 
lähestymistavan mukaiset.

(14) Heti kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on saatu aikaan, 
jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä vain 
sellaiset "Gold Standard" -tyyppiset
sertifioidut päästövähennykset, jotka ovat 
peräisin kyseisen sopimuksen ratifioineista 
maista.

Or. en

Tarkistus 69
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
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perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
280/2004/EY. Lisäksi joka toinen vuosi 
olisi arvioitava ennakoitua edistystä, ja 
vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 
280/2004/EY. Lisäksi joka toinen vuosi 
olisi arvioitava ennakoitua edistystä, ja 
vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta 
sekä esittää tarpeen mukaan ehdotuksia 
tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2020 
mennessä.

Or. pt

Tarkistus 70
Carl Schlyter

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Äskettäiset tieteelliset havainnot 
osoittavat, että ihmisen toiminnasta 
ilmastojärjestelmälle aiheutuvien 
vaarallisten vaikutusten välttämiseksi 
hiilidioksidipitoisuutta on vähennettävä 
alle 350 miljoonasosaan, mikä merkitsee 
yhteisön sisäistä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitetta, joka on 40 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 60 
prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 
1990 tasoon verrattuna. Tähän 
tavoitteeseen ja vastaaviin yhteisön 
sitoumuksiin olisi pyrittävä 
kansainvälisissä neuvotteluissa, jotka 
koskevat vuoden 2012 jälkeistä 
ilmastosopimusta.

Or. en



AM\730633FI.doc 31/66 PE409.395v01-00

FI

Tarkistus 71
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhtäläisen kohtelun periaate ja 
tarve lisätä kestävää talouskasvua 
kaikkialla yhteisössä. Lisäksi niiden 
hyvitysten määrää, jotka saadaan 
kolmansissa maissa tai muissa 
jäsenvaltioissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

Or. en

Perustelu

Koska kaupalla, hankkeilla ja siirroilla EU:n sisällä on merkittävää 
kustannustehokkuuspotentiaalia jäsenvaltioissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, myös 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa, hankkeita ja siirtoja olisi tuettava sen lisäksi, että tuetaan 
hankkeita kolmansissa maissa.
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Tarkistus 72
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhtäläisen kohtelun periaate ja 
tarve lisätä kestävää talouskasvua 
kaikkialla yhteisössä. Lisäksi niiden 
hyvitysten määrää, jotka saadaan EU:ssa 
ja kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

Or. en

Perustelu

Koska kaupalla, hankkeilla ja siirroilla EU:n sisällä on merkittävää 
kustannustehokkuuspotentiaalia jäsenvaltioissa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, myös 
jäsenvaltioiden välistä kauppaa, hankkeita ja siirtoja olisi tuettava sen lisäksi, että tuetaan 
hankkeita kolmansissa maissa. 

Erilaisten toteutumisten ja alisuoritusten välttämiseksi tulevaisuudessa yhteisvastuun 
periaatteen asemesta olisi käytettävä yhtäläisen kohtelun periaatetta.
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Tarkistus 73
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten 
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
"Gold Standard" -tyyppisistä 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

Or. en

Tarkistus 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden osuudet ja säännöt niiden 
määrittämiseksi, mitä tulee yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden sitoumukseen vähentää 
vuosina 2013–2020 puhtaasti ihmisen 
toiminnasta aiheutuvia 
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soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
ja arvioidaan tämän sitoumuksen 
täyttymistä.

kasvihuonekaasupäästöjä ja poistumia, 
jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä 
ja kaasuista, ja arvioidaan tämän 
sitoumuksen täyttymistä.

Or. en

Tarkistus 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään 
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ja arvioidaan tämän sitoumuksen 
täyttymistä.

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, 
joiden perusteella määritellään 
jäsenvaltioiden osuudet yhteisön 
sitoumukseen vähentää vuosina 2013–2020 
kasvihuonekaasupäästöjä, ja arvioidaan 
tämän sitoumuksen täyttymistä.

Or. en

Perustelu

Jos kansalliset tavoitteet asetetaan vain päästökauppaan kuulumattomille aloille, 
kokonaispäästöjen vähentämiskustannusten jako on epävarmaa jäsenvaltioille, koska 
päästökauppaan kuulumattomien alojen päästöt kehittyvät lähes itsenäisesti. Asettamalla 
kansallinen kokonaistavoite tämä epävarmuus poistuu ja taakat jaetaan tasapuolisesti. 
Ilmaisu "kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä" poistetaan kaikkialta päätöksen tekstistä.
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Tarkistus 76
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-
yhdisteet), rikkiheksafluoridin (SF6) ja 
ennen kaikkea vesihöyryn (H2O) päästöjä, 
jotka ovat peräisin direktiivissä
2003/87/EY määritellyistä ihmisen 
toiminnan aiheuttamista lähteistä ja jotka 
on ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina.

Or. pl

Perustelu

Vesihöyry on pääasiallisin kasvihuonekaasu ja vastaa noin 60 prosentista 
kasvihuonevaikutuksesta. Sen määrä maapallon ilmakehässä vaihtelee aikakausien ja 
planeettamme eri alueiden mukaan (vaihdellen 40 ja 95 prosentin välillä), mikä johtuu veden 
kierrosta ympäristössä, mikä puolestaan aiheutuu haihtumis-, tiivistymis-, härmistymis- ja 
uudelleenhärmistymisprosesseista sekä ihmisen toiminnan aiheuttamista lähteistä. 

Tarkistus 77
Avril Doyle

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
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hiilidioksidiekvivalenttina. hiilidioksidiekvivalenttina. Siinä 
tapauksessa, että 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu kansainvälinen sopimus 
tehdään tai että yhteisö ja jäsenvaltiot 
eivät ole ratifioineet kansainvälistä 
sopimusta 31 päivään joulukuuta 2012 
mennessä, "kasvihuonekaasupäästöjen" 
merkitykseen sisältyy myös näiden 
kaasujen poistuma nielujen kautta 
kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, 
tai jos sopimusta ei ole, jäsenvaltioiden 
soveltamien yhdenmukaistettujen 
sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden metsien hiilidioksidin sitomisesta määrätään Kioton pöytäkirjassa ja sen 
odotetaan olevan Kööpenhaminassa vuonna 2009 tehtävän sopimuksen osatekijä.
Ilmastonmuutoksen torjuntaa metsäalalla on edistettävä osana strategiaa, jolla varmistetaan, 
että kaikki alat osaltaan myötävaikuttavat siihen kokonaistavoitteeseen, että estetään 
lämpötilan nousu enemmällä kuin kahdella celsiusasteella.

Tarkistus 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin päästölähteitä ja nielujen 
aikaansaamia poistumia koskevien Kioton 
pöytäkirjan sääntelemien menettelyjen 
mukaisesti määritellyistä lähteistä ja jotka 
on ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina.

Or. en
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Perustelu

Koska toimenpiteet sen kuvailemiseksi, kuinka paljon hiilidioksidiekvivalenttina ilmaistu tietty 
tyyppi tai määrä kasvihuonekaasua voi aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, eivät sisälly 
direktiiviin 2003/87/EY, on tarpeen viitata Kioton pöytäkirjassa säänneltyihin hiilinieluihin.

Tarkistus 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi "puhtaasti ihmisen toiminnan 
aiheuttamilla kasvihuonekaasupäästöillä" 
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin 
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY 
määritellyistä lähteistä ja nieluista ja jotka 
on ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina.

Or. en

Tarkistus 80
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

"Kansainvälisellä sopimuksella" 
tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutospuitesopimuksen 
mukaista maailmanlaajuista ja kattavaa 
sopimusta, joka sisältää EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
30 prosentilla vuoden 1990 tasoon nähden 
vuoteen 2020 mennessä ja jossa 
edellytetään muiden teollisuusmaiden 
sitoutuvan vastaaviin päästövähennyksiin 
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ja taloudellisesti edistyneempien 
kehitysmaiden sitoutuvan asianmukaisiin 
toimiin vastuidensa ja valmiuksiensa 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen aikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.

Tarkistus 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Päästötasot vuosina 2013–2020 Kasvihuonekaasujen päästötasot vuosina 
2013–2020

Or. en

Tarkistus 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Yhteisö vähentää vuoteen 2020 
mennessä sisäisiä 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 
prosentilla vuoden 1990 tasosta.
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä peräisin 
olevien kasvihuonekaasupäästöjen olisi 
katettava kolmannes tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edellytettävästä päästöjen 
vähentämispyrkimyksestä käyttäen 
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vuoden 2005 päästöjä peruslähtökohtana.
Komissio laskee direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvot ja 
määrät hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
jäsenvaltiota kohden.

Or. en

Perustelu

Viime aikoihin asti tiedeyhteisö asetti turvallisen alueen ilmastonmuutoksen pahimpien 
vaikutusten välttämiseksi 450 miljoonasosaan, mutta uudet tulokset osoittavat nyt, että 
kriittinen taso alkaa jo 350 miljoonasosasta. Tämä merkitsisi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja sadalla prosentilla vuoteen 
2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennustettavissa olevalla ja 
kustannustehokkaalla tavalla vuoden 2020 vähennystavoitteen on oltava kunnianhimoisempi. 

Tarkistus 83
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Euroopan yhteisö vähentää vuoteen 
2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 30 
prosentilla vuoden 1990 tasosta. 
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä peräisin 
olevien kasvihuonekaasupäästöjen olisi 
katettava kolmannes tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi edellytettävästä päästöjen 
vähentämispyrkimyksestä käyttäen 
vuoden 2005 päästöjä peruslähtökohtana.
Komissio laskee direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvot ja 
määrät hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
jäsenvaltiota kohden.
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Or. en

Perustelu

Jotta tarvittavat kasvihuonekaasujen vähennykset ilmaston lämpötilan muutoksen pysymiseksi 
alle kahdessa asteessa saadaan aikaan, kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 
suunnilleen ainakin 80–90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten 
saavuttamiseksi siten, että Euroopan talous ei järky ja että tavoitteessa pysytään, vuoden 
2020 vähennystavoitteen on oltava suurempi.

Tarkistus 84
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä,
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunkin jäsenvaltion on rajoitettava 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005. 
Millekään jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää 
vuodeksi 2020 päästömäärää, joka ylittää 
määrän, joka sille on laskettu sen 
taakanjakosopimuksen mukaisen 
vähentämissitoumuksen mukaisesti ajalle 
2008–2012. Komissio mukauttaa 
prosenttiosuuksia alaspäin niiden 
jäsenvaltioiden kohdalla, joita asia 
koskee.

Or. xm

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan tietyillä jäsenvaltioilla olisi oikeus suurempiin päästöihin kuin 
Kioton tavoitteen mukaiset päästöt. Tämä olisi täysin kohtuutonta niitä jäsenvaltioita 
kohtaan, jotka jo ovat täyttäneet Kioton tavoitteensa, ja tuhoisa signaali kolmansille maille. 
Tämän vuoksi tarkistuksen esittäjä pyrkii muuttamaan lukuja näiden maiden osalta siten, että 
vähennetään päästöjä, jotka ovat sallittuja taakanjaon puitteissa. Tämän mukautuksen 
ansiosta säästettyjä päästöjä olisi käytettävä mukauttamaan lineaarista tekijää 
päästökaupassa, jotta päästökauppajärjestelmän alalle saadaan realistisempi tavoite. 
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Tarkistus 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen 
päästöihin vuonna 2005.

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästönsä kyseiselle 
jäsenvaltiolle tämän päätöksen liitteessä
asetettuun määrään.

Or. en

Perustelu

Lähtökohdan olisi perustuttava Kioton pöytäkirjan tietoihin, jotta voidaan ottaa huomioon 
aikaisin tehdyt päästövähennykset. Koska joustomekanismin käyttö Kioton sitoumusten 
saavuttamiseksi todennäköisesti kuitenkin muuttuu Kioton sopimuksen umpeutumisen jälkeen, 
on syytä säilyttää mahdollisuus valita vuosien 2008–2010 keskiarvo.

Tarkistus 86
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 

1. Kunkin jäsenvaltion on rajoitettava 
vuoteen 2020 mennessä sisäisiä
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
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päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

vähintään kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen uudessa liitteessä asetetulla 
komission määräämällä prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

Or. en

Perustelu

Komissio määrää uudet vastaavat kasvihuonekaasupäästörajoitukset ja vastaavat määrät 
hiilidioksidiekvivalenttitonneina tavoitteena kullekin jäsenvaltiolle.

Tarkistus 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunkin jäsenvaltion on rajoitettava 
vuoteen 2020 mennessä kansallisia 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
vähintään kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen päästöihin 
vuonna 2005. 

Or. en

Perustelu

Suorittaakseen oikeudenmukaisen osansa kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi EU:n on 
vähennettävä sisäisiä päästöjään ainakin 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
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Tarkistus 88
Johannes Blokland

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunkin jäsenvaltion on rajoitettava 
vuoteen 2020 mennessä kansallisia 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
vähintään kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen päästöihin 
vuonna 2005.

Or. en

Perustelu

EU:lla ei ole mitään syytä odottaa ennakolta negatiivista tulosta kansainvälisistä 
neuvotteluista ja ottaa vähennysvastuuksi ainoastaan 20 prosenttia. Tämän vuoksi alusta 
alkaen on sisäiseksi päästöjen vähentämistavoitteeksi otettava 30 prosenttia, mikä on 
tieteellisesti perusteltu tavoite, joka on myös sen EU:n tavoitteen mukainen, että maapallon 
lämpötilan kasvu pidetään alle kahdessa celsiusasteessa. 

Tarkistus 89
Adam Gierek

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään päästövähennyksistä, kunkin 
jäsenvaltion on mukautettava vuoteen 
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päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä 
ja jotka asetetaan kyseiselle jäsenvaltiolle 
sillä tavoin, että viitevuosi on 1990.

Or. pl

Perustelu

1990 on ensimmäinen huomioon otettava vuosi hiilidioksidipäästöjen osalta Kioton 
pöytäkirjan allekirjoittajavaltioissa.

Tarkistus 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjään ja poistumia, 
jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
nieluista ja kaasuista, kyseiselle 
jäsenvaltiolle tämän päätöksen liitteessä 
asetetulla prosenttimäärällä suhteessa sen 
päästöihin vuonna 2005.

Or. en
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Tarkistus 91
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuosina 2005–
2006.

Or. fi

Tarkistus 92
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä*.

____________
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* Komission on laskettava uudelleen 
vastaavat 
kasvihuonekaasupäästörajoitukset ja 
hiilidioksidiekvivalentin määrä tonneina 
jäsenvaltioita kohti.

Or. en

Perustelu

Tyydyttävän kansainvälisen sopimuksen syntymiseksi Kööpenhaminassa meidän olisi 
velvoitettava kaikki maat vähentämään päästöjä tai ainakin pitämään ne samalla tasolla 
vuoteen 2020 mennessä myös niillä aloilla, joita päästökauppajärjestelmä ei koske. Ei voida 
hyväksyä, että tiettyjen jäsenvaltioiden annetaan lisätä päästöjään. Sen välttämiseksi meidän 
on pyydettävä komissiota laskemaan liitteessä olevat rajoitukset uudelleen, niin että 
kenenkään ei sallita lisäävän päästöjään. 

Oikeudenmukaisen lainsäädännön takaamiseksi aiemmat saavutukset vuosina 1990–2005 
olisi otettava huomioon.

Uusien laskelmien tuloksena on mahdollista, että myös vertailukohtaa joudutaan 
muuttamaan.

Tarkistus 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hanketoiminnoista saatavia 
hyvityksiä ei voida käyttää tämän artiklan 
velvoitteiden täyttämiseksi, ellei 
varmisteta vähintään yhteensä 40 
prosentin vähennystä yhteisön sisäisissä 
kasvihuonekaasupäästöissä. 

Or. en

Perustelu

Suorittaakseen oikeudenmukaisen osansa kahden asteen tavoitteen saavuttamiseksi EU:n on 
vähennettävä sisäisiä päästöjään ainakin 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 
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Tarkistus 94
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Liitettä -1 sovelletaan, jos tulevassa 
kansainvälisessä 
ilmastonmuutossopimuksessa taataan 
muiden teollisuusmaiden sitoutuvan 
vastaaviin päästövähennyksiin ja 
taloudellisesti edistyneempien 
kehitysmaiden sitoutuvan asianmukaisiin 
toimiin vastuidensa ja valmiuksiensa 
mukaisesti ja jos yhteisö suostuu 
vähennystavoitteeseen, joka on 30 
prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen pikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.

Tarkistus 95
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on 
varmistettava, etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, 
jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylitä sen vuosien 2008, 2009 ja 
2010 keskimääräisiä 

Poistetaan.
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kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin tällaisista lähteistä ja jotka on 
ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Vuonna 2013 jäsenvaltioilta edellytetty niiden päästöjen taso, jotka ovat peräisin 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä ja jotka 3 artiklan 2 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan eivät saa ylittää vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä, voi estää jäsenvaltioita hyötymästä päästöjen 
lisäämisestä. Tämä olisi sekä päätöksen johdanto-osan kappaleiden että tavoitteita koskevan 
jäsenvaltioiden taakanjaon oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden vastaista, kuten 
aiemmissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä on korostettu.

Näin ollen 3 artiklan 2 kohta on poistettava.

Tarkistus 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
ylitä sen vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä, 
jotka ovat peräisin tällaisista lähteistä ja 
jotka on ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti. 

2. Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, 
etteivät sen vuoden 2013 puhtaasti 
ihmisen toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä 
ja nieluista, ylitä sen vuosien 2008, 2009 
ja 2010 keskimääräisiä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin tällaisista lähteistä ja jotka on 
ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti. 

Or. en
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Tarkistus 97
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on varmistettava, 
etteivät sen vuoden 2013 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
ylitä sen vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä, 
jotka ovat peräisin tällaisista lähteistä ja 
jotka on ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti. 

2. Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, 
etteivät sen vuoden 2013 puhtaasti 
ihmisen toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä 
ja nieluista, ylitä sen vuosien 2008, 2009 
ja 2010 keskimääräisiä 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin tällaisista lähteistä ja nieluista ja 
jotka on ilmoitettu ja todennettu direktiivin 
2003/87/EY ja päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen pikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.

Tarkistus 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
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joka esitetään liitteessä. esitetään liitteessä. Tämän rajoittamisen 
lähtökohdaksi jäsenvaltiot voivat valita 
joko kyseiselle jäsenvaltiolle Kioton 
pöytäkirjassa määritetyn tavoitteen tai 
jäsenvaltion vuosien 2008, 2009 ja 2010 
keskimääräiset päästöt, jotka on ilmoitettu 
ja todennettu direktiivin 2003/87/EY ja 
päätöksen 280/2004/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lähtökohdan olisi perustuttava Kioton pöytäkirjan tietoihin, jotta voidaan ottaa huomioon 
aikaisin tehdyt päästövähennykset. Koska joustomekanismin käyttö Kioton sitoumusten 
saavuttamiseksi todennäköisesti kuitenkin muuttuu Kioton sopimuksen umpeutumisen jälkeen, 
on syytä säilyttää mahdollisuus valita vuosien 2008–2010 keskiarvo.

Tarkistus 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuonna 2016
rajoitettava näitä puhtaasti ihmisen 
toiminnasta aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti sen 
varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt ylitä 
kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 2020 
asetettua enimmäistasoa, joka esitetään 
liitteessä.

Or. en
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Tarkistus 100
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään komission laatimassa
liitteessä.

Or. en

Perustelu

Komissio määrää uudet vastaavat kasvihuonekaasupäästörajoitukset ja vastaavat määrät 
hiilidioksidiekvivalenttitonneina tavoitteena kullekin jäsenvaltiolle.

Tarkistus 101
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 3 kohdasta ja 4 artiklasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
sen varmistamiseksi, etteivät nämä päästöt 
ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle vuodeksi 
2020 asetettua enimmäistasoa, joka 
esitetään liitteessä.

Or. pl
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Perustelu

On mahdotonta rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä lineaarisesti taloudellista 
toteuttamiskelpoisuutta koskevista syistä, mikä näkyy kaaviossa alenevana profiilina 
käänteisen käyrän muodossa.

Tarkistus 102
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklan 3 kohdasta muuta johdu, 
kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä.

Jollei 3 kohdasta ja 4 artiklasta muuta 
johdu, kunkin jäsenvaltion on vuosittain 
rajoitettava näitä kasvihuonekaasupäästöjä 
lineaarisesti sen varmistamiseksi, etteivät 
nämä päästöt ylitä kyseiselle jäsenvaltiolle 
vuodeksi 2020 asetettua enimmäistasoa, 
joka esitetään liitteessä*.
___________

* Komission on laskettava uudelleen 
vastaavat 
kasvihuonekaasupäästörajoitukset ja 
määrät hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
jäsenvaltiota kohden.

Or. en

Perustelu

Tyydyttävän kansainvälisen sopimuksen syntymiseksi Kööpenhaminassa meidän olisi 
velvoitettava kaikki maat vähentämään päästöjä tai ainakin pitämään ne samalla tasolla 
vuoteen 2020 mennessä myös niillä aloilla, joita päästökauppajärjestelmä ei koske. Näin 
ollen ei voida hyväksyä, että tiettyjen jäsenvaltioiden annetaan lisätä päästöjään. Sen 
välttämiseksi meidän on pyydettävä Euroopan komissiota laskemaan entinen liite uudelleen ja 
laadittava uusi, jossa kenenkään ei sallita lisäävän päästöjään päästökauppaan 
kuulumattomilla aloilla.
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Tarkistus 103
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion kansalliset
päästöt jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan 
alle, jäsenvaltio voi siirtää kansallisten 
kasvihuonekaasupäästöjensä ja kyseisen 
rajan erotuksen seuraavalle vuodelle. Jos 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
kyseisen jäsenvaltion on korvattava tämä 
alisuoriutuminen seuraavana vuonna.

Or. en

Perustelu

Tämän kohdan viimeisellä virkkeellä varmistetaan, että jäsenvaltiot eivät ainoastaan maksa 
sakkoja alisuoriuduttuaan vaan että niiden on myös vähennettävä päästöjään seuraavana 
vuonna niiden päästövähennysten lisäksi, jotka niiden on saavutettava joka tapauksessa. 
Tämä kohta liittyy läheisesti uuteen 5 a artiklaan, jossa otetaan käyttöön taloudelliset 
seuraamukset, jotka on maksettava, jos päästövähennyksiä ei saavuteta.

Tarkistus 104
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 1 prosentti sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos vain jäsenvaltion 
kansalliset kasvihuonekaasupäästöt jäävät 
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jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen ja 
kyseisen rajan erotus voidaan siirtää 
seuraavalle vuodelle.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltio voi siirtää seuraavalle vuodelle vain sellaisen päästömäärän, joka liittyy 
kansallisten päästöjen ja 2 kohdassa tarkoitetun rajan erotukseen.

Tarkistus 105
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion kansallisten 
toimijoiden/lähteiden päästämät päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää kansallisten 
kasvihuonekaasupäästöjensä ja kyseisen 
rajan erotuksen seuraavalle vuodelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.
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Tarkistus 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 1 prosentti sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

Or. en

Perustelu

Kahden prosentin määrä olisi monille jäsenvaltioille suuri osa niiden vähennysvelvoitteesta, 
ja siksi se voisi vaarantaa todellisen lineaarisen vähennyksen. Kun enimmäismääräksi 
asetetaan 1 prosentti, on todennäköisempää, että jäsenvaltioiden päästöt alkavat todella 
vähentyä.

Tarkistus 107
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on jopa 5 prosenttia sille asetetusta 2 
kohdassa tarkoitetusta kasvihuonekaasujen 
päästörajasta. Jos jäsenvaltion päästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
jäsenvaltio voi siirtää vaaditun tason 
ylittävät päästövähennyksensä mille 
tahansa seuraavalle vuodelle.
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Or. en

Perustelu

Kahden prosentin tasoa on nostettava paketin kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Lisäksi 
jäsenvaltiot tarvitsevat lisää joustavuutta, esimerkiksi siten, että ne voisivat käyttää 
jäsenvaltioiden käyttämätöntä kasvihuonekaasurajaa seuraavan vuoden lisäksi koko 
kahdeksanvuotisen jakson aikana.

Tarkistus 108
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 3 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toiselle jäsenvaltiolle. Kasvihuonekaasujen 
päästöoikeudet hankkiva jäsenvaltio voi 
käyttää ne 3 artiklassa tarkoitettujen 
velvoitteidensa täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa avataan mahdollisuus jäsenvaltioiden väliseen päästökauppaan. Koska 
jäsenvaltioiden päästöjen vähentämistä koskevat marginaalikustannukset ovat erilaiset, tämä 
lisäisi EU:n tavoitteen saavuttamisen kustannustehokkuutta ilman, että muutetaan EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaisvähennyksiä.

Tarkistus 109
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 3 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
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kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toiselle jäsenvaltiolle. 
Kasvihuonekaasujen päästöoikeudet 
hankkiva jäsenvaltio voi käyttää ne 3 
artiklassa tarkoitettujen velvoitteidensa 
täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella lisätään kustannustehokkuutta päästöjen vähentämistä koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamisessa. Tällainen vapaaehtoinen mahdollisuus voisi myös auttaa niitä 
maita, joilla tulee resurssien puutteesta johtuen olemaan vaikeuksia vähentää päästöjään, 
koska se mahdollistaa lisätoimien rahoittamisen siirron tekevässä maassa, mikä perustuu 
siirroista saataviin varoihin. Kaikki jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua, hyötyvät. 
Kuitenkin eniten hyötyy ympäristö, sillä resurssiemme tehokas käyttö on olennaisen tärkeää 
moitteettomalle ympäristöpolitiikalle.

Tarkistus 110
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 3 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan 
toiselle jäsenvaltiolle. 
Kasvihuonekaasujen päästöoikeudet 
hankkiva jäsenvaltio voi käyttää ne 3 
artiklassa tarkoitettujen velvoitteidensa 
täyttämiseen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa järjestelmässä tarvitaan joustavuutta. Jäsenvaltiot eroavat toisistaan, mitä tulee 
päästövähennyksistä aiheutuviin kustannuksiin, maantieteeseen, rahoituksen saatavuuteen ja 
useisiin muihin tekijöihin. Lopulta tärkeintä on, että EU saavuttaa tavoitteet.
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Yleisen kustannustehokkuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden pitäisi voida siirtää osa 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksistaan muille jäsenvaltioille. Tällaisia siirtoja 
säänneltäisiin kahdenvälisillä sopimuksilla, ilmoittamalla niistä komissiolle ja kirjaamalla ne 
asianomaisten jäsenvaltioiden rekistereihin.

Tarkistus 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli kansainvälisestä 
meriliikenteestä aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä ei ole 
sisällytetty minkään yhteisön säädöksen 
soveltamisalaan kyseisten päästöjen 
vähentämiseksi vuoteen 2009 mennessä, 
komission on toteutettava toimenpiteitä 
kansallisten vähennysvelvoitteiden 
määrittelemiseksi kyseisiä päästöjä varten 
vuoteen 2012 mennessä. 

Or. en

Perustelu

Taakanjakoa koskevassa lainsäädännössä olisi käsiteltävä myös kansainvälisen 
meriliikenteen kasvavia päästöjä.

Tarkistus 112
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Mikäli kansainvälisestä 
meriliikenteestä aiheutuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä ei ole 
sisällytetty direktiivin 2003/87/EY tai 
muun yhteisön säädöksen 
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soveltamisalaan kyseisten päästöjen 
vähentämiseksi ja niiden ottamiseksi 
huomioon yhteisön
vähennyssitoumuksissa vuoteen 2014 
mennessä, komission on esitettävä 
vuoteen 2015 mennessä ehdotus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimenpiteistä kansallisten 
vähennysvelvoitteiden määrittelemiseksi 
kyseisiä päästöjä varten.

Or. en

Tarkistus 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt ylittävät 2 
kohdassa vahvistetun tason, jäsenvaltion 
on kompensoitava tämä alisuoriutuminen 
seuraavana vuonna kertomalla edeltävän 
vuoden kasvihuonekaasujen liikapäästöt 
pakollisella ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen lisäkertoimella 1,3. Jos 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöt 
jäävät 2 kohdassa tarkoitetun rajan alle, 
se voi siirtää vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle 
vuodelle.

Or. en

Perustelu

Koska ilmastonmuutoksen torjunnassa ratkaisevaa on päästövähennysten kokonaismäärä, 
sakot yksinään eivät riitä. Komission olisi käytettävä samaa korjauskerrointa 1,3, jota 
käytetään myös Kioton pöytäkirjan mekanismissa.
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Tarkistus 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomilla aloilla syntyviä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä edelleen vuosittain myös 
vuoden 2020 jälkeen niin, että 
vuoteen 2050 mennessä päästöt ovat 
vähentyneet kaikkiaan vähintään 
80 prosentilla vuoden 1990 tasosta, jotta 
päästään lopulliseen tavoitteeseen eli 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
Euroopan unionissa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen täydelliseen 
eliminointiin. Komissio tarkastelee 
vuoteen 2011 mennessä, onko 
asianmukaista eritellä yhteisön 
vähennystavoitteet myös kyseisen jakson 
jälkeen. Muussa tapauksessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
kasvihuonekaasupäästöjensä vuosittaiset 
vähennykset yhdenmukaisen 
vähennystekijän avulla.

Or. en

Perustelu

Jos EU aikoo noudattaa kahden asteen tavoitettaan, sen olisi jo nyt toteutettava pidemmän 
aikavälin päästövähennyksiä. Ympäristöasioiden neuvosto on jo esittänyt, että yhteisön 
päästöjä olisi leikattava 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
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Tarkistus 115
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomilla aloilla syntyviä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä edelleen vuosittain myös 
vuoden 2020 jälkeen niin, että 
vuoteen 2035 mennessä päästöt ovat 
vähentyneet kaikkiaan vähintään 
60 prosentilla vuoden 1990 tasosta, jotta 
päästään lopulliseen tavoitteeseen eli 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
Euroopan unionissa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen täydelliseen 
eliminointiin. Komissio tarkastelee 
vuoteen 2011 mennessä, onko 
asianmukaista eritellä yhteisön 
vähennystavoitteet myös kyseisen jakson 
jälkeen. Muussa tapauksessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava tämän 
päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
kasvihuonekaasupäästöjensä vuosittaiset 
vähennykset yhdenmukaisen 
vähennystekijän avulla.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoitteet ovat tärkeitä suunnan osoittamiseksi investoinneille. Jos EU aikoo 
noudattaa kahden asteen tavoitettaan, sen olisi jo nyt toteutettava pidemmän aikavälin 
päästövähennyksiä.
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Tarkistus 116
Johannes Blokland

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomilla aloilla syntyviä yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä on 
vähennettävä edelleen vuosittain myös 
vuoden 2020 jälkeen niin, että 
vuoteen 2050 mennessä päästöt ovat 
vähentyneet kaikkiaan vähintään 
80 prosentilla vuoden 1990 tasosta, jotta 
päästään lopulliseen tavoitteeseen eli 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä 
Euroopan unionissa aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen täydelliseen 
eliminointiin. Komission olisi 
tarkasteltava vuoteen 2011 mennessä, 
onko asianmukaista eritellä yhteisön 
vähennystavoitteet myös kyseisen jakson 
jälkeen. Muussa tapauksessa 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava tämän 
päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
päästöjensä vuosittaiset vähennykset 
yhdenmukaisen vähennystekijän avulla.

Or. en

Perustelu

Jos EU aikoo noudattaa kahden asteen tavoitettaan, sen olisi jo nyt toteutettava pidemmän 
aikavälin päästövähennyksiä. Ympäristöasioiden neuvosto on jo esittänyt, että yhteisön 
päästöjä olisi leikattava 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
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Tarkistus 117
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Yhteisön toimet 

energiatehokkuustavoitteen 
saavuttamiseksi

Komissio raportoi jäsenvaltioiden 
edistymisestä energiatehokkuuden 
parantamisessa ja tekee 
lainsäädäntöehdotuksia vuoteen 2009 
mennessä sen varmistamiseksi, että 
saavutetaan yhteisön 
energiatehokkuustavoite 20 prosentin 
säästöstä EU:n energiankulutuksessa 
verrattuna vuoden 2020 ennusteisiin, 
minkä tavoitteen Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi maaliskuussa 2007. 

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot kykenevät saavuttamaan tähän päätökseen kuuluvat 
tavoitteet, Eurooppa-neuvoston päätös parantaa EU:n energiatehokkuutta 20 prosentilla
vuoteen 2020 mennessä on pantava täytäntöön EU:n säädöksellä.
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Tarkistus 118
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Energiatehokkuus

Jotta varmistetaan Euroopan unionin 20 
prosentin energiansäästöpotentiaalin 
toteutuminen vuoteen 2020 mennessä, 
mahdollisuuksien toteuttamista 
käsittelevästä energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta 
(KOM(2006)0545) tehdään jäsenvaltioita 
sitova. Komissio esittää tätä koskevia 
toimenpide-ehdotuksia viimeistään 
vuonna 2010.

Or. en

Perustelu

Energiansäästö on kustannustehokkain keino torjua ilmastonmuutosta. Energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelman mukaan EU:n kyvyttömyyden käyttää energiaa tehokkaasti välittömät 
kustannukset ovat yli 100 miljardia euroa vuosittain vuoteen 2020 asti. Lisäksi 
suunnitelmassa todetaan, että on silti teknisesti ja taloudellisesti mahdollista säästää ainakin 
viidennes primaarienergiasta vuoteen 2020 mennessä sen lisäksi, mitä on saavutettavissa 
hintavaikutusten sekä talouden rakenteellisten muutosten, teknologian luonnollisen 
korvautumisen ja jo toteutettujen toimenpiteiden kautta. 

Tarkistus 119
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Jotta varmistetaan, että 
energiatehokkuuspotentiaalia käytetään 
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täysimääräisesti, ja energiankulutuksen 
20 prosentin vähentämistavoitteen 
saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2020 
mennessä komission on ehdotettava 
toimenpiteitä, sitovat tavoitteet mukaan 
lukien, jotka perustuvat mahdollisuuksien 
toteuttamista käsittelevään 
energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmaan 
(KOM(2006)0545). 

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuus on kustannustehokkain keino torjua ilmastonmuutosta; taloudellinen 
potentiaali tuhlailevan energiankäytön vähentämiseksi Euroopassa on huomattava. Tältä 
kannalta on omituista, että komissio tammikuun 2008 paketissaan ei ehdottanut sitovia 
tavoitteita energiatehokkuudelle, mikä olisi ollut neuvoston maaliskuussa 2007 tekemien 
päätelmien mukaista. 

Tarkistus 120
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Jotta varmistetaan Euroopan unionin 20 
prosentin energiansäästöpotentiaalin 
toteutuminen vuoteen 2020 mennessä, 
mahdollisuuksien toteuttamista 
käsittelevästä energiatehokkuuden 
toimintasuunnitelmasta 
(KOM(2006)0545) on tehtävä 
jäsenvaltioita sitova. 
Euroopan komissio toteuttaa tätä 
koskevia toimenpiteitä viimeistään 
vuonna 2009, minkä jälkeen kukin 
jäsenvaltio laatii oman 
energiatehokkuusstrategiansa.

Or. en
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Tarkistus 121
Riitta Myller

Ehdotus päätökseksi
3 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b artikla
Jokaisen jäsenvaltion on laadittava 
kansallinen toimintasuunnitelma siitä, 
miten se aikoo saavuttaa 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten 
sektorien vähennystavoitteensa.

Or. fi
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