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Muudatusettepanek 122
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine erinevalt üldiselt tunnustatud 
korrast ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad Kyoto 
protokollis või sellele järgnevas mis tahes 
rahvusvahelises kokkuleppes ette nähtud 
menetluste kohaselt heakskiidetud 
projektitüüpidest.

Or. en
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Selgitus

Tänu tõsiasjale, et ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektide heakskiitmiseks 
kehtivad rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlused, milles EL on juba kokku leppinud, ei ole 
mingit vajadust kõikide liikmesriikide poolse täiendava heakskiitmise järele.

Muudatusettepanek 124
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad Kyoto 
protokolli artiklite 6 ja 12 jaoks vastu 
võetud eeskirjade ja menetluste ning 
nende alusel tehtud otsuste kohaselt
heakskiidetud projektitüüpidest.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV), ajutised tõendatud 
heitkoguste vähendamise ühikud (ajutised 
THVd), pikaajalised tõendatud 
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vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

heitkoguste vähendamise ühikud 
(pikaajalised THVd) ja heitkoguste 
vähendamise ühikud (HVÜ), mis on 
väljastatud kuni 31. detsembrini 2012 
teostatud heitkoguste vähendamiste eest, 
mis tulenevad kõikide liikmesriikide poolt 
vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ 
ajavahemikuks 2008–2012 heakskiidetud 
projektitüüpidest.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud taastuvenergiaallikate ja 
nõudluse poole tõhususe projektitüüpidest, 
arvates välja THVd suurtest hüdroenergia 
projektidest.

Or. en

Selgitus

On oluline, et THVde puhul oleks selgelt viidatud taastuvenergiaallikate projektidele.
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Muudatusettepanek 127
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud projektitüüpidest.

a) Tõendatud heitkoguste vähendamise 
ühikud (THV) ja heitkoguste vähendamise 
ühikud (HVÜ), mis on väljastatud kuni 31. 
detsembrini 2012 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad kõikide 
liikmesriikide poolt vastavalt direktiivile
2003/87/EÜ ajavahemikuks 2008–2012 
heakskiidetud Gold Standardi 
projektitüüpidest.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad Kyoto 
protokolli artiklite 6 ja 12 jaoks vastu 
võetud eeskirjade ja menetluste ning 
nende alusel tehtud otsuste kohaselt
heakskiidetud projektidest.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.
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Muudatusettepanek 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud
projektidest, mis kuuluvad Kyoto 
protokollis või sellele järgnevas mis tahes 
rahvusvahelises kokkuleppes ette nähtud 
menetluste kohaselt heakskiidetud 
projektitüüpi.

Or. en

Selgitus

Tänu tõsiasjale, et ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektide heakskiitmiseks 
kehtivad rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlused, milles EL on juba kokku leppinud, ei ole 
mingit vajadust kõikide liikmesriikide poolse täiendava heakskiitmise järele.

Muudatusettepanek 130
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest projektidest, mis on
registreeritud enne 2013. aastat.

Or. en
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Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine erinevalt üldiselt tunnustatud 
korrast ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 131
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
taastuvenergiaallikate ja nõudluse poole 
tõhususe projektidest ja mille projektitüübi 
kiitsid kõik liikmesriigid vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ heaks 
ajavahemikuks 2008–2012, arvates välja 
THVd suurtest hüdroenergia projektidest.

Or. en

Selgitus

On oluline, et THVde puhul oleks selgelt viidatud taastuvenergiaallikate projektidele.

Muudatusettepanek 132
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud 
projektidest ja mille projektitüübi kiitsid 
kõik liikmesriigid vastavalt direktiivile 

b) THVd, mis on väljastatud alates 1. 
jaanuarist 2013 teostatud heitkoguste 
vähendamiste eest, mis tulenevad 
ajavahemikul 2008–2012 registreeritud
Gold Standardi tüüpi projektidest ja mille 
projektitüübi kiitsid kõik liikmesriigid 
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2003/87/EÜ heaks ajavahemikuks 2008–
2012.

vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ heaks 
ajavahemikuks 2008–2012.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mis on 
heakskiidetud Kyoto protokolli artiklite 6 
ja 12 jaoks vastu võetud eeskirjade ja 
menetluste ning nende alusel tehtud 
otsuste kohaselt, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 134
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 



PE409.586v01-00 10/58 AM\733292ET.doc

ET

2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine erinevalt üldiselt tunnustatud 
korrast ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mis kuuluvad 
Kyoto protokollis või sellele järgnevas mis 
tahes rahvusvahelises kokkuleppes ette 
nähtud menetluste kohaselt heakskiidetud 
projektitüüpi, kuni ajani, mil kõnealused 
riigid on ratifitseerinud kokkuleppe 
ühendusega, või aastani 2016 olenevalt 
sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

Tänu tõsiasjale, et ühisrakenduse ja puhta arengu mehhanismi projektide heakskiitmiseks 
kehtivad rahvusvaheliselt kokkulepitud menetlused, milles EL on juba kokku leppinud, ei ole 
mingit vajadust kõikide liikmesriikide poolse täiendava heakskiitmise järele.
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Muudatusettepanek 136
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise taastuvenergiaallikate ja 
nõudluse poole tõhususe projektide eest, 
mille projektitüübi kiitsid vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ heaks kõik 
liikmesriigid ajavahemikuks 2008–2012,
arvates välja THVd suurtest hüdroenergia 
projektidest, ning kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

Or. en

Selgitus

On oluline, et THVde puhul oleks selgelt viidatud taastuvenergiaallikate projektidele.

Muudatusettepanek 137
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise projektide eest, mille 
projektitüübi kiitsid vastavalt direktiivile 
2003/87/EÜ heaks kõik liikmesriigid 
ajavahemikuks 2008–2012, kuni ajani, mil 
kõnealused riigid on ratifitseerinud 
kokkuleppe ühendusega, või aastani 2016 
olenevalt sellest, kumb on varem.

c) THVd, mis on väljastatud vähim 
arenenud riikides teostatud heitkoguste 
vähendamise Gold Standardi tüüpi
projektide eest, mille projektitüübi kiitsid 
vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ heaks 
kõik liikmesriigid ajavahemikuks 2008–
2012, kuni ajani, mil kõnealused riigid on 
ratifitseerinud kokkuleppe ühendusega, või 
aastani 2016 olenevalt sellest, kumb on 
varem.
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Or. en

Muudatusettepanek 138
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en

Selgitus

Projektide täiendava ELi tõendamisprotsessi rakendamine erinevalt üldiselt tunnustatud 
korrast ei ole vajalik.

Muudatusettepanek 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Liikmesriigid peaksid tagama, et nende 
tegevussuund kõnealuste ühikute ostmisel 
suurendab projektide tasakaalustatud 
geograafilist jaotust ja aitab kaasa 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Evangelia Tzampazi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kasutavad üksnes 
selliseid projektidest saadud ühikuid, mis 
on saadud taastuvenergia ja lõpptarbimise 
tõhususe projektidest, mis vastavad 
kõrgetele kvaliteedikriteeriumidele, mis 
tagavad projektide täiendavuse ning 
nende panuse säästvasse arengusse. 
Kvaliteedikriteeriumid peaksid vastama 
vähemalt Gold Standardi või 
samaväärsele tüübile. 

Or. en

Selgitus

Gold Standard piirdub taastuvenergia ja lõpptarbimise tõhususe projektidega ning see nõuab, 
et projektid järgiksid ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni täiendavuse katse 
konservatiivset tõlgendust. Samuti nõuab see ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
akrediteeritud sõltumatu kolmanda poole tõendeid selle kohta, et projekt annab tõelise panuse 
säästvasse arengusse, tuues sealhulgas ühiskondlikku kasu.

Muudatusettepanek 141
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi, 
võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste 
kohustuste täitmiseks kasutada täiendavaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis tulenevad 
projektidest või muudest heitkoguste 
vähendamisega seotud tegevustest 

2. Lisaks lõikele 1 ning juhul, kui 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimine lükatakse edasi, 
võivad liikmesriigid artikli 3 kohaste 
kohustuste täitmiseks kasutada täiendavaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis tulenevad Gold 
Standardi tüüpi projektidest. 
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kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 
11a lõikes 5 osutatud kokkulepetega. 

Or. en

Muudatusettepanek 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid THVsid, ajutisi THVsid, 
pikaajalisi THVsid ja HVÜsid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
kõnealuse kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

Kui tulevane rahvusvaheline kliimamuutust 
käsitlev kokkulepe on sõlmitud, võivad 
liikmesriigid kasutada üksnes selliseid 
THVsid ja HVÜsid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en
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Selgitus

Rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimise korral lisaks puhta arengu mehhanismile jätkuvad 
ühisrakendusprojektid pärast 2012. aastat ja seega tuleks lisada HVÜ ühikud nendest 
projektidest.

Muudatusettepanek 144
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid THVsid ja HVÜsid, mis 
on saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
kõnealuse kokkuleppe ratifitseerinud.

Or. en

Selgitus

Samuti tuleb lubada ühisrakenduse mehhanismi ühikute (HVÜ) kasutamist.

Muudatusettepanek 145
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid tõendatud heitkoguste 
vähendamise ühikuid, mis on saadud 
kolmandatelt riikidelt, kes on kõnealuse 
kokkuleppe ratifitseerinud.

3. Kui tulevane rahvusvaheline 
kliimamuutust käsitlev kokkulepe on 
sõlmitud, võivad liikmesriigid kasutada 
üksnes selliseid THVsid Gold Standardi 
tüüpi projektidest kolmandates riikides, 
kes on kõnealuse kokkuleppe 
ratifitseerinud.
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Or. en

Muudatusettepanek 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid ühikuid kasutada määral, mis ei 
ületa 6% kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3 
kohaseid ühikuid kasutada aastas määral, 
mis ei ületa 5% kõnealuse liikmesriigi 
2005. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkogustest, mida direktiiv 2003/87/EÜ 
ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Paindlikust mehhanismist pärinevate ühikute protsentuaalse taseme kohta kehtib 
reservatsioon, millega eelistatakse kvoodi suurendamist 5%-le, et maksimeerida eesmärkide 
täitmise paindlikkus.
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Muudatusettepanek 148
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga liikmesriik võib lõigete 1, 2 ja 3
kohaseid heitkoguste vähendamise ühikuid 
kasutada aastas määral, mis ei ületa 3 %
kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

4. Iga liikmesriik võib lõike 1 kohaseid 
ühikuid kasutada aastas määral, mis ei 
ületa 1% kõnealuse liikmesriigi 2005. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogustest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en

Selgitus

On oluline, et arenenud riigid aitaksid nõutud eesmärkide saavutamisele kaasa ilma 
omamaiste heitkoguste kompenseerimise või teiste liikmesriikidega vahetamiseta.

Muudatusettepanek 149
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene a lõik (uus) ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi suhtes, kellel on kohustus 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 2020. aastaks rohkem kui 
10%, suurendatakse nimetatud 3% 
piirmäära protsendipunktide arvu võrra, 
mis on võrdne erinevusega selle 
liikmesriigi suhtes kohaldatava 
vähendamiskohustuse ja -10% vahel.
Iga liikmesriik võib kanda kasutamata 
ühikud üle järgmistesse aastatesse.

Or. en
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Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada kõikidele liikmesriikidele ühikute kasutamise kohta 
ühesugune piirmäär olenemata nende heitkoguste vähendamise eesmärgist. See seab nii 
rohkem piiranguid kõrgeima eesmärgiga liikmesriikidele, kes peavad nagunii tegema rohkem 
kui teised.

Ülaltoodud ettepanek võimaldab kõrge eesmärgiga liikmesriikidel kasutada rohkem ühikuid 
kui teistel. See aitaks neid liikmesriike, kuid samal ajal ei põhjusta see kogu ELis kasutatavate 
ühikute koguarvu liigset suurenemist.

See väldib, et liikmesriigid oleksid surve all kasutada ühikuid antud aastal või kaotaksid need, 
ja aitab seega parandada nende poolt valitavate projektide kvaliteeti.

Muudatusettepanek 150
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline, et arenenud riigid aitaksid nõutud eesmärkide saavutamisele kaasa ilma 
omamaiste heitkoguste kompenseerimise või teiste liikmesriikidega vahetamiseta.

Muudatusettepanek 151
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

Iga liikmesriik võib müüa kõnealuse 
koguse kasutamata osa teisele 
liikmesriigile enampakkumise teel.



AM\733292ET.doc 19/58 PE409.586v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel. 

Võimalus müüa kasutamata osa võib olla liikmesriikidele atraktiivne ja hea stiimul. 
Sealjuures peaks süsteem olema seega ka õiglane ja aus nende suhtes, kes täitsid oma 
kohustused.

Muudatusettepanek 152
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile. Kui liikmesriigi aastane 
ühikute kasutus ei saavuta esimeses 
lõigus sätestatud kogust, võib liikmesriik 
kanda kõnealuse koguse kasutamata osa 
üle järgmistesse aastatesse.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema paindlikkus saavutada oma eesmärgid kõige kulutõhusamal 
viisil, niikaua kui säilib keskkonnaalane terviklikkus. Ennustamatud heitkoguste tipud 
ettenägematute asjaolude, nagu ilmast põhjustatud ettearvamatud temperatuurimuutused, 
tulemusel võivad raskendada iga-aastaste eesmärkide täitmist. Projekti ühikutele juurdepääsu 
hoiustamise võimaldamine üle ajavahemiku 2013.–2020. aastani annaks liikmesriikidele 
võimaluse reageerida sellistele ettenägematutele olukordadele ilma keskkonnaalast 
terviklikkust ohustamata.



PE409.586v01-00 20/58 AM\733292ET.doc

ET

Muudatusettepanek 153
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid kasutavad üksnes 
selliseid projektidest saadud ühikuid, mis 
on saadud taastuvenergia ja lõpptarbimise 
tõhususe projektidest, mis vastavad 
kõrgetele kvaliteedikriteeriumidele, mis 
tagavad projektide täiendavuse ning 
nende panuse säästvasse arengusse. 
Kvaliteedikriteeriumid peaksid vastama 
vähemalt Gold Standardile või 
samaväärsele. Lubada tuleks üksnes 
ühikud alla 10 MW 
hüdroelektriprojektidest, ja üksnes kui 
need on kooskõlas Maailma Tammide 
Komisjoni kriteeriumidega.

Or. en

Selgitus

Mitmed uurimused on näidanud, et kuni 40% praegustest puhta arengu mehhanismi 
projektidest ei ole ilmselt täiendavad ja need oleks ellu viidud isegi ilma puhta arengu 
mehhanismi olemasoluta. Projektide tulemusel suurenevad arenenud riikides heitkogused 
ning kompenseerimise asemel tekitatakse täiendavaid CO2 heitkoguseid. Lisaks omamaistele 
kohustustele heakskiidetud projektid peavad vastama Gold Standardi või samaväärsele 
standardile. 

Maailma Tammide Komisjoni kriteeriumid võeti vastu selleks, et hoida ära suurte 
hüdroelektriprojektide negatiivseid sotsiaalseid või keskkonnaalaseid mõjusid.



AM\733292ET.doc 21/58 PE409.586v01-00

ET

Muudatusettepanek 154
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Arengumaade abistamine kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohanemisel
1. Rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 
võtab ühendus alates 2013. aasta algusest 
siduva kohustuse anda arengumaadele 
toetustel põhinevat finantsabi, seda 
eelkõige kogukondadele ja riikidele, keda 
kliimamuutus kõige rohkem ähvardab, 
eesmärgiga aidata neil kohaneda ja riske 
vähendada. Need investeeringud peaksid 
olema lisaks artiklis 4 nimetatutele.
2. Lõikes 1 nimetatud abi suureneb igal 
aastal lineaarselt ja saavutab 2020. 
aastaks vähemalt 10 miljardit eurot. 2013. 
aastal peaks abipanus ulatuma vähemalt 
5 miljardi euroni. Abi tuleks suunata ELi 
ja/või rahvusvahelistesse 
kohanemisfondidesse, sealhulgas 
ülemaailmsesse kliimamuutuste liitu, ja 
tulevastesse rahvusvahelistesse 
kohanemisfondidesse, mida toetab 
rahvusvaheline kokkulepe. Kohanemisabi 
peaks täiendama praeguseid abivoogusid, 
kuid tuleks lülitada arenguabi peavoolu.
3. Direktiivi 2003/87/EÜ selle muudetud 
kujul rakendades võivad liikmesriigid 
kasutada enampakkumisest saadavat tulu 
käesolevas artiklis sätestatud kohustuste 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Tööstusriigid on suurel määral vastutavad kliimamuutuse arengumaid mõjutavate 
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negatiivsete mõjude eest. Seetõttu on ELil kohustus nende kahjude eest maksta.

Muudatusettepanek 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
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Arengumaade abistamine kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohanemisel

1. Rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 
võtab ühendus alates 2013. aasta algusest 
siduva kohustuse anda arengumaadele 
toetustel põhinevat finantsabi, seda 
eelkõige kogukondadele ja riikidele, keda 
kliimamuutus ja kliimaolude praegune 
varieerumine kõige rohkem ähvardavad, 
eesmärgiga aidata neil kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohaneda.
Need investeeringud on lisaks artiklis 4 
nimetatutele.
2. Lõikes 1 nimetatud abi suureneb igal 
aastal lineaarselt ja saavutab 2020. 
aastaks 11 miljardit eurot. 2013. aastaks 
on abipanuseks ette nähtud 5 miljardit 
eurot. Seda raha ei tohi arvestada ÜROs 
kokku lepitud abi eesmärgi – 0,7% –
hulka.
3. Lõikes 2 nimetatud ühenduse abipanus 
jaotatakse liikmesriikide hulgas vastavalt 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Komitee otsustab 
abipanuse jaotamise üle järgmiste 
kriteeriumide alusel:
a) liikmesriikide panuste osa on 
lineaarses sõltuvuses selle liikmesriigi 
SKPst elaniku kohta 2005. aastal;
b) Liikmesriigid, kes Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni I lisas loetletud Kyoto 
protokolli osalistena ei ole kohustatud 
vähendama oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid võrreldes 2005. aastaga, ei 
anna oma osa lõigetes 1 ja 2 osutatud 
ühenduse investeeringupanusesse.
4. Direktiivi 2003/87/EÜ selle muudetud 
kujul rakendades võivad liikmesriigid 
kasutada enampakkumisest saadavat tulu 
käesolevas artiklis sätestatud kohustuste 
täitmiseks.
5. Iga liikmesriik annab kord aastas aru 
komisjonile ja Euroopa Parlamendile. 
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Nimetatud aruanne sisaldab teavet selle 
kohta, kuidas liikmesriigid järgivad 
lõikeid 1–4. Komisjon koostab aruandluse 
vormi, mida liikmesriigid peavad 
käesoleva artikli kohase aruandluse 
puhul kasutama, enne 2010. aasta lõppu.
6. Lõikes 2 nimetatud 2020. aasta abi 
eelarve vaatab komisjon läbi hiljemalt 
2015. aastal. Nimetatud läbivaatamise 
aluseks on sel ajal olemas olev värskeim 
teaduslik tõendusmaterjal.

Or. en

Selgitus

Tööstusriikide, nagu ELi 27 liikmesriiki, varasemad ja tulevased heitkogused on vastutavad 
kliimamuutuse negatiivsete mõjude eest, mis on tuntavad ja saavad tuntavaks arengumaades. 
ELil on seetõttu kohustus maksta oma kasvuhoonegaaside heitkoguste poolt arengumaades 
põhjustatud kahjude eest.
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Muudatusettepanek 156
John Bowis, Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a

Arengumaade abistamine kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohanemisel

1. Rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 
võtab ühendus alates 2013. aasta algusest 
kohustuse anda arengumaadele toetustel 
põhinevat finantsabi, seda eelkõige 
kogukondadele ja riikidele, keda 
kliimamuutus ja kliimaolude praegune 
varieerumine kõige rohkem ähvardavad, 
eesmärgiga aidata neil kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohaneda. 
Need investeeringud on lisaks artiklis 4 
nimetatutele.
2. Direktiivi 2003/87/EÜ selle muudetud 
kujul rakendades võivad liikmesriigid 
kasutada enampakkumisest saadavat tulu 
käesolevas artiklis sätestatud kohustuste 
täitmiseks.
3. Iga liikmesriik annab kord aastas aru 
komisjonile. Nimetatud aruanne sisaldab 
teavet selle kohta, kuidas liikmesriigid 
järgivad käesolevat artiklit. Komisjon 
koostab aruandluse vormi, mida 
liikmesriigid peavad käesoleva artikli 
kohase aruandluse puhul kasutama, enne 
2010. aasta lõppu. 

Or. en

Selgitus

Tööstusriikide, nagu ELi 27 liikmesriiki, varasemad ja tulevased heitkogused on vastutavad 
kliimamuutuse negatiivsete mõjude eest, mis on tuntavad ja saavad tuntavaks arengumaades. 
ELil on seetõttu kohustus anda panus nende kasvuhoonegaaside heitkoguste mõjude 
vähendamiseks arengumaades. 



PE409.586v01-00 26/58 AM\733292ET.doc

ET

Muudatusettepanek 157
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Arengumaade abistamine kliimamuutuse 
negatiivsete tagajärgedega kohanemisel

1. Rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 
võtab ühendus alates 2013. aasta algusest 
siduva kohustuse anda arengumaadele 
toetustel põhinevat finantsabi, seda 
eelkõige kogukondadele ja riikidele, kus 
kliimamuutuse tagajärjel on risk kõige 
suurem, eesmärgiga aidata neil 
kliimamuutuse negatiivsete mõjudega 
kohaneda. Need investeeringud on lisaks 
artiklis 4 nimetatutele.

Or. en
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Muudatusettepanek 158
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b (uus)

Ühenduse väliste heitkoguste 
vähendamise kohustus

1. Üldise rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 
rahastavad ühendus ja selle liikmesriigid 
alates 2013. aastast – puhta arengu 
mehhanismi / ühisrakenduse vajaliku 
täiendusena – mõõdetavaid, 
avalikustatavaid, kontrollitavaid ja 
siduvaid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisi riikides, mis on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised, kuid ei ole 
selle I lisas loetletud (I lisas loetlemata 
osalised).
2. Ühenduse väliste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustus on 
2013. aastal 250 miljonit tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalenti ja see 
suureneb lineaarselt 850 miljoni tonnini 
2020. aastal.
3. Komisjon võtab vastu meetmed, et 
jaotada ühenduse väliste 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
kohustus liikmesriikide vahel, võttes 
arvesse nende suhtelist SKPd elaniku 
kohta. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva otsuse 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 9 lõikes 2 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Liikmesriigid võivad täita lõike 3 kohast 
individuaalset väliste heitkoguste 
vähendamise kohustust järgmiselt:
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a) otsese rahastamise kaudu või osaledes 
ühes või mitmes kahepoolses ja/või 
mitmepoolses fondis, mille ainueesmärk 
on rahastada kasvuhoonegaaside 
vähendamise poliitikaid ja meetmeid I 
lisas loetlemata osalisriikides;
b) osaledes rahaliselt metsade 
hävitamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel, nagu on määratletud 
rahvusvahelises kliimamuutust käsitlevas 
kokkuleppes, mille aluseks on Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsioon.
5. Liikmesriigid tagavad, et nende 
poliitikad heitkoguste vähendamise 
rahastamiseks I lisas loetlemata 
osalisriikides suurendavad projektide 
õiglast geograafilist jaotust.  

Or. en

Selgitus

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) neljandas hindamisaruandes järeldatakse, 
et globaalse soojenemise piiramine alla 2 °C nõuab ka arenguriikide majandustegevuse 
olulist ümberkorraldamist uute mallide järgi. Puhta arengu mehhanismi eesmärk on sellele 
kaasa aidata. Puhta arengu mehhanismist aga ei piisa ja siit tuleneb ka ettepanek selle 
täiendamiseks. Tööstusriikide kohus on anda oma panus heitkoguste ettenähtud piiramisse 
arenguriikides lisaks kohustuslikule omamaisele vähendamisele, tingimusel et saavutatakse 
üldine rahvusvaheline kokkulepe.

Muudatusettepanek 159
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
aruande oma iga-aastaste 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
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allikatest järgneva aasta 31. märtsiks. 
Komisjon kontrollib neid aruandeid ja 
avaldab need kahe kuu jooksul alates 
sellest kuupäevast. 

Or. en

Selgitus

Iga-aastane ja õigeaegne aruandlus on oluline, et komisjonil oleks võimalik hinnata, kas 
liikmesriigid täidavad oma eesmärke, ja võtta kohustuste täitmata jätmise korral vajalikke 
meetmeid. 

Muudatusettepanek 160
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Üks aasta enne käesoleva otsuse 
jõustumist peaksid liikmesriigid esitama 
komisjonile aruande, milles nad 
selgitavad, millises ulatuses täidavad nad 
oma eesmärki direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata sektorites. Aruandest peaks 
selguma kõik algatused, millel on mõju 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
sektorites tegutsevatele ettevõtetele. 
Algatuste tüüpi ja mõju tuleks mõõta 
kasvuhoonegaaside tonnides, mille kohta 
antakse aru sektorite ja allsektorite 
kaupa.
Aruandest peaks ka selguma, kuidas 
liikmesriik tagab, et majapidamistes 
rakendatakse tasuvaid 
vähendamispotentsiaale. 

Or. en

Selgitus

Käesolev otsuse ettepanek ei taga, et väljaspool heitkogustega kauplemise süsteemi sektoreid 
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tegutsevatel ettevõtetel lubatakse toota sarnastes tingimustes. Käesolev muudatusettepanek 
annab komisjonile vahendid tagada, et väljaspool heitkogustega kauplemise süsteemi 
tegutsevaid ettevõtteid koheldakse õiglaselt ja et nende jaoks ei moonutata konkurentsi 
siseturul. Kuna suur osa ettevõtetest ELis tegutseb väljaspool heitkogustega kauplemise 
süsteemi, tuleb otsuse ettepanekut selles valdkonnas hoolikalt jälgida.

Muudatusettepanek 161
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga kahe aasta tagant alates 2013. aasta 
heitkoguste kohta esitatud teabest sisaldab 
hindamine ühenduse ja liikmesriikide 
kavandatavaid edusamme käesoleva otsuse 
kohaste kohustuste täitmisel. Liikmesriigid 
esitavad kavandatud edusammude kohta 
ajakohastatud andmed enne 1. juulit 2016.

Kord aastas, alates 2013. aasta heitkoguste 
kohta esitatud teabest, sisaldab hindamine 
ka ühenduse ja liikmesriikide 
kavandatavaid edusamme käesoleva otsuse 
kohaste kohustuste täitmisel. Liikmesriigid 
esitavad kavandatud edusammude kohta 
ajakohastatud andmed enne 1. juulit 2014 
ja iga järgneva aasta kohta.

Or. en

Selgitus

Otsusega tuleks viia sisse tihedam ajagraafik liikmesriikide otsuse rakendamisel tehtavate 
edusammude hindamiseks, alustades ettepanekus väljapakutust varem ning tehes seda kord 
aastas. 

Muudatusettepanek 162
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon koostab ja esitab Euroopa 
Ülemkogule 31. detsembriks 2011 
aruande, milles sätestatakse, arvestades 
kasvuhoonegaaside heitkoguste nõutavaid 
vähendamisi nii käesoleva otsusega 
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hõlmatud allikate kui ka direktiiviga 
2003/87/EÜ hõlmatud allikate puhul:
– iga liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piirmäärad 2020. aastaks 
võrreldes 1990. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkogustega; ning
– iga liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused 2020. aastal.

Or. en

Selgitus

ELi ambitsioonid ja läbipaistvus on rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
saavutamisel määrava tähtsusega. Siinkohal on oluline esitluslik küsimus, kuna teistel riikidel 
peaks olema võimalik selgelt näha, kui suuri jõupingutusi igalt liikmesriigilt nõutakse. Selle 
saavutamiseks peaks komisjon esitama arvud iga liikmesriigi kogu majanduse (nii 
heitkogustega kauplemise süsteemi kuuluva kui ka sinna mittekuuluva) kohta. Sellega ei 
muudeta paketi üldist struktuuri, vaid pigem pakutakse rahvusvaheliselt vajalikku selgust. 

Muudatusettepanek 163
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad aruande oma 
iga-aastaste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kohta direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest järgneva aasta 31. 
märtsiks. 
Komisjon kinnitab aruanded enne 
aruande esitamistähtajaks olevale kuule 
järgneva aprillikuu lõppu. Kohustuste 
täitmata jätmise korral kohaldatakse 
artikli 5 a sätteid.

Or. en
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Selgitus

Iga-aastaselt ja õigeaegselt toimuvat usaldusväärset ja sõltumatut järelevalvet, aruandlust ja 
kontrolli tuleb kohaldada kõikides liikmesriikides. Heitkoguste iga-aastaste piiramiste 
tagamine nõuab iga-aastast ja õigeaegset aruandlust. Otsus peaks võimaldama komisjonil 
õigeaegselt hinnata, liikmesriik on otsuse nõudeid täitnud. Seetõttu peab täpne ja õigeaegne 
aruandlus olema kohustuslik. See ei too liikmesriikidele kaasa täiendavat halduskoormust, 
kuna Kyoto protokolli kohaselt on iga-aastane aruandlus heitkoguste kohta kohustuslik.

Muudatusettepanek 164
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad aruande oma 
iga-aastaste kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kohta direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest järgneva aasta 31. 
märtsiks.
Komisjonile tuleks anda volitus muuta 
otsuses 280/2004/EÜ sätestatud seiret ja 
aruandlust käsitlevaid nõudmisi käesoleva 
otsuse kohaldamisel saadud kogemuste 
valguses. Komisjon kinnitab aruanded 
enne aruande esitamistähtajaks olevale 
kuule järgneva aprillikuu lõppu. 
Kohustuste täitmata jätmise korral 
kohaldatakse artikli 5 a sätteid.

Or. en

Selgitus

Iga-aastaselt ja õigeaegselt toimuvat usaldusväärset ja sõltumatut järelevalvet, aruandlust ja 
kontrolli tuleb kohaldada kõikides liikmesriikides. Heitkoguste iga-aastaste piiramiste 
tagamine nõuab iga-aastast ja õigeaegset aruandlust. Otsus peaks võimaldama komisjonil 
õigeaegselt hinnata, liikmesriik on otsuse nõudeid täitnud. Seetõttu peab täpne ja õigeaegne 
aruandlus olema kohustuslik.
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Muudatusettepanek 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Standardne vorm aruandluseks 
kasvuhoonegaaside heitkoguste kohta, 
mis tulenevad käesoleva otsuse artikli 3 
rakendamisest, heitkoguste vähendamise 
ühikute kasutamise kohta vastavalt 
artiklile 4 ja heitkoguste kohta, mis 
tulenevad direktiivi 2003/87/EÜ I lisas 
loetletud tegevustest, sätestatakse artiklis 
9 osutatud korras.

Or. en

Selgitus

Et hoida ära käesoleva sätte rakendamisel tekkida võivaid erinevusi liikmesriikide hulgas, 
peaks komisjon esitama heitkoguste kohta ühise aruandluse vormi.

Muudatusettepanek 166
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ületavad artikli 3 
kohast heitkoguste aastast piirmäära, 
maksab see liikmesriik ülemääraste 
heitkoguste trahvi, mis on võrdne 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 16 kindlaks 
määratud summaga. Ülemääraste 
heitkoguste trahv kantakse ühenduse 
fondi, mis on loodud kliimamuutuse 
leevendusmeetmete rahastamiseks.
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2. Komisjon võtab vastu meetmed lõikes 1 
nimetatud ühenduse fondi loomiseks. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva otsuse vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
3. Ühenduse fondi poolt jaotatavad tulud 
antakse neile liikmesriikidele, kes on 
täitnud või ületanud omale võetud 
kohustused kulutada see summa 
edasistele jõupingutustele 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks.

Or. en

Selgitus

ELil on suur, kuid arvestamata jäetud energiatõhususe potentsiaal, ja tugev kohustuste 
täitmise tagamise mehhanism heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmamata sektoris tooks 
kaasa heitkoguste vähendamise ehitiste ja transpordisektoris ning suurendaks tunduvalt 
liikmesriikide toetust siduvale energiatõhususe alasele eesmärgile. Et olla tõhusad ja 
saavutada meie heitkoguste vähendamise eesmärgid või isegi rohkem, peame me olema 
kindlad, et kogu trahvidest saadav tulu kulutatakse edasistele jõupingutustele CO2 heitkoguste 
vähendamiseks.
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Muudatusettepanek 167
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kohustuste täitmise tagamise mehhanism
1. Kui liikmesriigi kasvuhoonegaaside 
heitkogused direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest ületavad käesoleva 
otsuse artikli 3 kohast kasvuhoonegaaside 
heitkoguste aastast piirmäära, maksab see 
liikmesriik ülemääraste heitkoguste 
trahvi, mis on võrdne direktiivi 
2003/87/EÜ artiklis 16 kindlaks määratud 
summaga. 
2. Lisaks lõikele 1 arvutatakse piirmäära 
ületanud süsinikdioksiidi ekvivalentkogus 
tonnides maha vastavast saastekvootide 
kogusest, millega liikmesriik kaupleb 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 
kohaselt. Nimetatud kvoodid jagatakse 
oma eesmärgid täitnud liikmesriikide 
vahel ja pannakse nende liikmesriikide 
poolt enampakkumisele, et hoida ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
piirmäär muutmata.

Or. en

Selgitus

Käesoleva ettepaneku mõttekuse huvides on oluline range kohustuste täitmine. 
Rikkumismenetlus võtab mitmeid aastaid ja muudab väga raskeks õigeaegse reageerimise 
juhul, kui liikmesriigid ei saavuta oma aastasi heitkoguste vähendamise eesmärke. See võiks 
heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamise võimalusi tugevalt takistada.
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Muudatusettepanek 168
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Otseste trahvide mehhanism

1. Selleks, et tagada kohustuste selge ja 
kindel täitmine liikmesriikide poolt, loob 
komisjon liikmesriikide suhtes otseste 
trahvide mehhanismi. 
2. Trahvide mehhanism võimaldab 
komisjonil kehtestada maksu liikmesriigi 
suhtes, kes ei täida käesolevast otsusest 
tulenevaid kohustusi.
3. Komisjon alustab otsese trahvi 
menetlust kohe pärast liikmesriigi iga-
aastase aruande hindamist, kui ta teeb 
kindlaks, et liikmesriik pole kohustusi 
täitnud, või pärast seda, kui komisjon on 
saanud mis tahes muid tõendeid selle 
kohta, et liikmesriik ei täida konkreetseid 
kohustusi.
4. Kohustuste mittetäitmise trahvi 
arvutamine seotakse direktiivi 
2003/87/EÜ kohase ülemääraste 
heitkoguste trahvi arvutamisega ja see 
peaks samuti olema indekseeritud 
eurotsooni aastase inflatsioonimääraga. 
Juhul, kui määratakse trahve liikmesriigi 
aastaste vähendamise eesmärkide 
mittetäitmise eest, loob komisjon 
mehhanismi, et pidada kuni makse 
laekumiseni kinni kaubeldavad kvoodid 
vastava liikmesriigi kvootide kogusest 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklite 9a ja 10 
alusel. Komisjon loob samuti mehhanismi 
kinnipeetud kvootide vabastamiseks 
pärast trahvi maksmist vastava 
liikmesriigi poolt.
Nimetatud menetluse üksikasjad 
sätestatakse 31. detsembriks 2010 
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komisjoni erimääruses, milles võetakse 
arvesse muudetud direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 5 alusel kavandatud 
määruse eesmärke ja sisu.
5. Komisjon koostab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 vajalikud suunised, 
töötab välja arvutusmeetodid, loob seose 
direktiivi 2003/87/EÜ kohase ülemääraste 
heitkoguste trahvi arvutamisega, 
korraldab kohustuste mittetäitmise 
trahvide kogumise ja töötab välja sätted 
haldusliku käsitlemise kohta ning loob 
erifondi.
6. Nimetatud erifondi laekuvad tulud 
otseste trahvide mehhanismist ja fond 
jaotab need taastuvenergia alaste 
teadusuuringute, taastuvenergia tootmise 
ja kasutamise ning suurema 
energiatõhususe ja -säästmise 
edendamiseks ja tugevdamiseks Euroopa 
Liidus. Komisjon hindab mudelit nende 
vahendite kasutamiseks, eriti toetades 
liikmesriike, kes ületavad oma eesmärke, 
kasutades fondi taastuvenergia projektide 
toetamiseks neis riikides, ning aitab ka 
kehvasti edasi jõudvaid liikmesriike, kes 
suudavad tõendada, et nende puudujääk 
ei ole seotud tahte puudumise või 
ebasobivate vahenditega, vaid tuleneb 
majanduslikest või sotsiaalsetest 
põhjustest, mis takistavad neil oma 
eesmärki saavutada. 

Or. en

Selgitus

Üksnes tugev kohustuste täitmise tagamise struktuur, mis põhineb selgetel heitkoguste 
vähendamise eesmärkidel, suudab algatada progressiivse heitkoguste vähendamise kuni 
aastani 2020. Praegune otsuse ettepanek koos piiratud jõustamis- ja kohustuste täitmise 
alaste sätetega ohustab heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamist. Praeguse 
ettepaneku kohaselt on ELi liikmesriigid kohustatud üksnes esitama aruandeid heitkoguste 
kohta ja edusammude kohta oma vähendamiseesmärkide saavutamisel.
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Muudatusettepanek 169
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Otseste trahvide mehhanism

1. Komisjon loob liikmesriikide suhtes 
otseste trahvide mehhanismi, mis 
käivitatakse kohustuste täitmata jätmise 
korral. Trahvide mehhanism võimaldab 
komisjonil kehtestada maksu otseselt 
liikmesriigi suhtes, kes ei täida 
käesolevast otsusest tulenevaid kohustusi.
2. Komisjon koostab hiljemalt 31. 
detsembriks 2010 vajalikud suunised, 
töötab välja kohustuste mittetäitmise 
trahvide arvutusmeetodid, korraldab 
kohustuste mittetäitmise trahvide 
kogumise ja töötab välja sätted haldusliku 
käsitlemise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Komisjon loob mehhanismi, et pidada 
kuni makse laekumiseni kinni 
kaubeldavad kvoodid vastava liikmesriigi 
kvootide kogusest direktiivi 2003/87/EÜ 
artiklite 9a ja 10 alusel. Komisjon loob 
samuti mehhanismi kinnipeetud kvootide 
vabastamiseks pärast trahvi maksmist 
kõnealuse liikmesriigi poolt.
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Or. en

Selgitus

Tugev ja tõhus kohustuste täitmise tagamise mehhanism on olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 171
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe sõlmimise järel 

tehtavad kohandused

Tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 
käsitleva kokkuleppe ühenduse ja 

liikmesriikide poolt heakskiitmise järel 
tehtavad kohandused

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 172
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõikeid 2, 3 ja 4 kohaldatakse pärast 
rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe sõlmimist, mis hõlmab artikli 3 
kohastest vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi.

Kuue kuu jooksul pärast rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimist, mis hõlmab artikli 3 kohastest 
vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi, esitab 
komisjon õigusakti ettepaneku, mille 
eesmärk on kohandada käesoleva otsuse 
asjaomaseid artikleid vastavalt sellise 
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kokkuleppe sisule. Nimetatud ettepanekus 
määratakse muu hulgas kindlaks iga 
liikmesriigi panus ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse. Kohandatud 
otsust kohaldatakse alates rahvusvahelise 
kokkuleppe jõustumisele järgnevast 
aastast.

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
direktiiviga 2003/87/EÜ hõlmamata 
allikatest 2020. aastaks vastavalt artikli 3 
lõikele 1 täiendavalt määral, mis vastab 
kõikidest allikatest pärinevate ühenduse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldisele 
täiendavale vähendamisele, milleks 
rahvusvaheline kokkulepe ühendust 
kohustab, ning mis korrutatakse 
ühenduse 2020. aasta kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldkoguse osaga, millesse 
liikmesriigid annavad panuse sellistest 
allikatest pärinevate kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kaudu, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei hõlma.

3. Iga liikmesriik annab artikli 3 kohaselt 
panuse ühenduse heitkoguste 
täiendavasse vähendamisse 2020. aastal 
võrdeliselt riigi osaga ühenduse selliste 
heitkoguste koguhulgast, mis pärinevad 
allikatest, mida direktiiv 2003/87/EÜ ei 
hõlma.

Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
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poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

5. Komisjon võtab meetmed, et 
võimaldada liikmesriikidel kasutada 
projektidest saadud täiendavaid ühikuid 
või muid mehhanisme, mis on loodud 
rahvusvahelise kokkuleppe alusel 
vastavalt vajadusele. 

Kõnealused meetmed, mis on ette nähtud 
käesoleva otsuse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
ettepanekust.

Muudatusettepanek 173
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse liikmesriikidel, kelle SKP 
elaniku kohta on kõige madalam, eriti 
juhul, kui nende energiasektor toetub 
söele ja süsinikdioksiidi kogumise ja 
säilitamise tehnoloogiate madal 
arengutase ei võimalda veel heitkoguseid 
kompenseerida, ei ole mingeid reaalseid 
võimalusi süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamiseks, ilma et see takistaks 
tõsiselt nende arengut, mis peaks aitama



PE409.586v01-00 42/58 AM\733292ET.doc

ET

ühtlustada SKP taset elaniku kohta kogu 
ühenduses.
Nende riikidega solidaarsuse nimel, mida 
on deklareeritud käesoleva dokumendi 
põhjenduses 7, peaks ühendus võtma 
nende olukorda arvesse rahvusvaheliste 
kokkulepete üle peetavate läbirääkimiste 
käigus ja peaks jätma lisas sätestatud 
väärtused heitkoguste vähendamiseks 
nende riikide suhtes muutmata.

Or. pl

Muudatusettepanek 174
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest 2020. aastaks 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 täiendavalt 
määral, mis vastab kõikidest allikatest 
pärinevate ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldisele täiendavale 
vähendamisele, milleks rahvusvaheline 
kokkulepe ühendust kohustab, ning mis
korrutatakse ühenduse 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldkoguse 
osaga, millesse liikmesriigid annavad 
panuse sellistest allikatest pärinevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

2. Alates lõikes 1 osutatud kokkuleppe 
sõlmimisele järgnevast aastast 
vähendatakse ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid direktiiviga 2003/87/EÜ 
hõlmamata allikatest 2020. aastaks 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 täiendavalt 
määral, mis vastab kõikidest allikatest 
pärinevate ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste üldisele täiendavale 
vähendamisele, milleks rahvusvaheline 
kokkulepe ühendust kohustab, ning mida
suurendatakse ühenduse 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkoguste üldkoguse
vähendamise osa võrra, millesse 
liikmesriigid annavad artikli 3 kohaselt 
panuse sellistest allikatest pärinevate 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kaudu, mida direktiiv 
2003/87/EÜ ei hõlma.

Or. en
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Selgitus

 „Korrutatakse” tähendab „suurendatakse”, kuid see tähendab ka „suurendada arvu 
nimetatud arv korda”. Esimeses kontekstis, kui näiteks rahvusvaheline kokkulepe kohustab 
ühendust täiendavaks vähendamiseks 3% ja 2020. aasta heitkoguste vähendamine on 2%, on 
ühenduse kohustus 3 x 2 = 6%; teisel juhul on ühenduse kohustus samade näiteks toodud 
arvude juures 3 + 2 = 5%, mis on kooskõlas ühenduse majandushuvidega.

Muudatusettepanek 175
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis on 
ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede 
võetakse vastu asutamislepingu artiklis 
251 sätestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon muudab lisa, et kohandada 
heitkoguste piirmäärasid kooskõlas 
esimese lõiguga. Kõnealune meede, mis 
on ette nähtud käesoleva otsuse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 9 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Kuue kuu jooksul pärast rahvusvahelise 
kliimamuutust käsitleva kokkuleppe 
sõlmimist, mis hõlmab artikli 3 kohastest 
vähendamistest ulatuslikumaid 
kohustuslikke vähendamisi, esitab 
komisjon asutamislepingu artikli 251 
kohaselt vastu võetava õigusakti 
ettepaneku iga liikmesriigi panuse kohta 
ühenduse heitkoguste täiendavasse 
vähendamisse.
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Or. en

Selgitus

Pärast rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist on vaja läbipaistvat menetlust täiendavate 
siseriiklike vähendamiseesmärkide kindlaksmääramiseks; jõupingutuste ümberjagamine 
peaks põhinema rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemustel.

Muudatusettepanek 177
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Article 6 – paragraph 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad suurendada artikli 
4 lõikes 4 osutatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on 
saadud kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

4. Liikmesriigid võivad suurendada selliste 
artikli 4 lõikes 4 osutatud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise ühikute kasutamist, mis on 
saadud teistelt liikmesriikidelt või 
kolmandatelt riikidelt, kes on 
ratifitseerinud lõikes 1 osutatud 
kokkuleppe, kooskõlas lõikega 5 kuni 
poole võrra vastavalt lõikele 2 toimuvast 
täiendavast vähendamisest.

Iga liikmesriik võib kanda kõnealuse 
koguse kasutamata osa üle teisele 
liikmesriigile.

Iga liikmesriik võib müüa kõnealuse 
koguse kasutamata osa teisele 
liikmesriigile enampakkumisel.

Or. en

Selgitus

Kuna liikmesriikides on olemas märkimisväärsed kulutõhusad võimalused CO2 heitkoguste 
vähendamiseks, tuleks kolmandates riikides läbi viidavate projektide kõrval ergutada ka 
kauplemist, projekte ja ülekandmist ELis, liikmesriikide vahel. 

Võimalus müüa kasutamata osa võib olla liikmesriikidele atraktiivne ja hea stiimul. 
Sealjuures peaks süsteem olema seega ka õiglane ja aus nende suhtes, kes täitsid oma 
kohustused.



AM\733292ET.doc 45/58 PE409.586v01-00

ET

Muudatusettepanek 178
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enampakkumistest saadavad tulud tuleb
kulutada täiendavatele projektidele ja 
investeeringutele, millega vähendatakse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Or. en

Selgitus

Et olla tõhusad ja saavutada meie heitkoguste vähendamise eesmärgid või isegi rohkem, 
peame me olema kindlad, et kogu enampakkumistest saadav tulu kulutatakse edasistele 
jõupingutustele CO2 heitkoguste vähendamiseks.

Muudatusettepanek 179
Edite Estrela

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab meetmed, et võimaldada 
liikmesriikidel kasutada projektidest 
saadud täiendavaid ühikuid või muid 
mehhanisme, mis on loodud rahvusvahelise 
kokkuleppe alusel vastavalt vajadusele.

5. Komisjon võtab vastavalt vajadusele 
vastu meetmed, et võimaldada 
liikmesriikidel kasutada selliseid
täiendavaid projektidest saadud ühikute 
tüüpe, mis tagavad kvaliteedi ja 
täiendavuse ning aitavad kaasa säästvale 
arengule, või muid mehhanisme, mis on 
loodud rahvusvahelise kokkuleppe alusel.

Or. pt



PE409.586v01-00 46/58 AM\733292ET.doc

ET

Muudatusettepanek 180
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pärast rahvusvahelise kokkuleppe 
sõlmimist vaatab komisjon läbi artiklis 4 
toodud projektitegevusest saadud ühikute 
kasutamise piirmäära ja kui ta peab 
kohaseks piirmäära muuta, võib komisjon 
teha Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku artikli 4 muutmiseks, et 
piirmäära suurendada.

Or. en

Selgitus

Me ei tea praegusel etapil, kuidas uus rahvusvaheline kliimamuutust käsitlev kokkulepe välja 
nägema hakkab, ja ei peaks rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi ette otsustama. Siiski on 
komisjon näinud kogu paketis ette raamistiku kohandamise uuele rahvusvahelisele 
keskkonnale. Järjekindluse huvides peaksime me tegema sedasama projektidest saadud 
ühikute kasutamisele kehtestatud piirmääradega, lisades läbivaatamisklausli. ELil peaksid 
olema olemas vahendid kiireks reageerimiseks mis tahes läbivaadatud kokkulepetele 
projektidest saadud ühikute suhtes ülemaailmses mastaabis.

Muudatusettepanek 181
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Olenemata artiklitest 4 ja 6 võivad 
liikmesriigid kasutada ühikuid, mis on 
saadud:
1. metsastamis- ja 
taasmetsastamisprojektidest, mille on 
kinnitanud puhta arengu mehhanismi 
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täitevorgan ja neid, mis on tõendatud 
ühisrakenduse järelevalvekomitee 
menetluse kohaselt;
2. metsandustegevusest arengumaades, 
kellega on sõlmitud kokkulepe vastavalt 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõikele 5; 
ning 
3. muudest metsandustegevuse 
projektidest arengumaades vastavalt 
käesoleva otsuse artikli 6 lõikes 1 
osutatud rahvusvahelisele kokkuleppele.

Or. en

Selgitus

EL peaks austama endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ning lubama oma liikmesriikidel 
kasutada metsaühikuid, millega EL on nõustunud Kyoto protokolli ja tulevaste 
rahvusvaheliste kliimamuutust käsitlevate kokkulepete kohaselt. Metsaühikud on samuti kõige 
tõhusamad vahendid, millega tagada, et arengumaad hakkavad tegema pikaajalisi ja 
usaldusväärseid jõupingutusi metsade hävitamise vältimiseks ning metsastamiseks ja 
taasmetsastamiseks, mis on väga olulised kliimamuutuse leevendamiseks.

Muudatusettepanek 182
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Olenemata artiklitest 4 ja 6 võivad 
liikmesriigid kasutada ühikuid, mis on 
saadud:
1. metsastamis- ja 
taasmetsastamisprojektidest, mille on 
kinnitanud puhta arengu mehhanismi 
täitevorgan ja neid, mis on tõendatud
ühisrakenduse järelevalvekomitee 
menetluse kohaselt;
2. metsandustegevusest arengumaades, 
kellega on sõlmitud kokkulepe vastavalt 
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direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11a lõikele 5; 
ning 
3. muudest metsandustegevuse 
projektidest arengumaades vastavalt 
käesoleva otsuse artikli 6 lõikes 1 
osutatud rahvusvahelisele kokkuleppele.

Or. en

Selgitus

EL peaks austama endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ning lubama oma liikmesriikidel 
kasutada metsaühikuid, millega EL on nõustunud Kyoto protokolli ja tulevaste 
rahvusvaheliste kliimamuutust käsitlevate kokkulepete kohaselt. Metsaühikud on samuti kõige 
tõhusamad vahendid, millega tagada, et arengumaad hakkavad tegema pikaajalisi ja 
usaldusväärseid jõupingutusi metsade hävitamise vältimiseks ning metsastamiseks ja 
taasmetsastamiseks, mis on väga olulised kliimamuutuse leevendamiseks.

Muudatusettepanek 183
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Neeldajate abil kõrvaldamise kasutamine 
tulevase rahvusvahelise kliimamuutust 

käsitleva kokkuleppe puudumisel
Rahvusvahelise kliimamuutust käsitleva 
kokkuleppe puudumisel ajavahemikuks 
pärast 2012. aastat võivad liikmesriigid 
kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kõrvaldamist neeldajate abil, et täita oma 
kohustusi vastavalt artiklile 3.

Or. en

Selgitus

Et valmistada ette varajane kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel „jõupingutuste 
jagamise” kohta, on käesolev muudatusettepanek ajendatud nõukogu tasandil tehtud 
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ettepanekust.

Muudatusettepanek 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisala 

laiendamine
Käesoleva otsuse artikli 3 kohaste 
heitkoguste maksimumkoguseid 
kohandatakse vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 11 alusel välja antud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
saastekvootide hulgale ning see tuleneb 
kõnealuse direktiiviga hõlmatud allikate 
muudatusest pärast seda, kui komisjon on 
lõplikult heaks kiitnud riiklikud 
saastekvootide eraldamise kavad 
ajavahemikuks 2008–2012 vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ.
Komisjon avaldab kõnealusest 
kohandamisest tulenevad andmed.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et heitkogustega kauplemise süsteem jääb käesoleva otsuse kohaldamisalasse, 
erinevalt praegusest, kus ta seda pigem täiendab, ei ole mingit vajadust 
kohandamismehhanismi järele, et võtta arvesse mis tahes suurenemisi heitkogustega 
kauplemise süsteemi raames, kuna see ei mõjuta mingil viisil siseriiklikke sihtkoguste summat.
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Muudatusettepanek 185
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse artikli 3 kohaste 
heitkoguste maksimumkoguseid 
kohandatakse vastavalt direktiivi 
2003/87/EÜ artikli 11 alusel välja antud 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
saastekvootide hulgale ning see tuleneb 
kõnealuse direktiiviga hõlmatud allikate 
muudatusest pärast seda, kui komisjon on 
lõplikult heaks kiitnud riiklikud 
saastekvootide eraldamise kavad 
ajavahemikuks 2008–2012 vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ.

Käesoleva otsuse artikli 3 kohaste 
heitkoguste maksimumkoguseid 
kohandatakse vastavalt:

a) direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 alusel 
välja antud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
saastekvootide hulgale ning see tuleneb 
kõnealuse direktiiviga hõlmatud allikate 
muudatusest pärast seda, kui komisjon on 
lõplikult heaks kiitnud riiklikud 
saastekvootide eraldamise kavad 
ajavahemikuks 2008–2012 vastavalt 
direktiivile 2003/87/EÜ;
b) selliste väikeste käitiste väljaarvamisele 
direktiivi 2003/87/EÜ artikli 27 kohaselt, 
mille nimisoojusvõimsus on alla 25 MW 
ja mille pädevale asutusele teatatud 
heitkogused on vähem kui 25 000 tonni 
süsinikdioksiidi ekvivalenti.

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Avril Doyle

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Ühenduse meetmete toetus liikmesriikide 

võetud kohustuste suhtes
1. Kui ühenduse kavandatavatel 
poliitikasuundadel ja meetmetel võiks olla 
märkimisväärne – positiivne või 
negatiivne – mõju liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustuste täitmisele, 
sisaldab iga ettepaneku mõjuhinnang 
kasvuhoonegaaside heitkogustele 
avaldatava mõju kvantifitseerimist iga 
liikmesriigi ja ühenduse kui terviku 
suhtes.
2. 31. detsembriks 2010 ja seejärel iga 
kolme aasta järel koostab komisjon 
aruande positiivsete ja negatiivsete 
mõjude kohta, mis ühenduse 
poliitikasuundadel ja meetmetel on iga 
liikmesriigi jõupingutustele ja ühendusele 
kui tervikule, et piirata 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vastavalt 
artikli 3 lõikele 1 ja artikli 6 lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Enamiku heitkogustega kauplemise süsteemist väljapoole jäävate sektorite jaoks on ühenduse 
tasandi meetmed liikmesriikidele nende kohustuste täitmise jaoks olulise tähtsusega (nt 
transpordi ja sõidukite, ehitiste ja seadmete, põllumajanduse tõhususstandardid). Ühenduse 
kavandatavate poliitikasuundade ja meetmete mõju tuleks hinnata poliitika määratlemisse 
etapis ning see tuleks regulaarselt läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 187
Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Käesoleva otsuse kohaldamisel saadud 
kogemuste ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguste kontrollimisel saavutatud 
edusammude põhjal ning rahvusvahelisi 
arenguid silmas pidades koostab komisjon 
käesoleva otsuse kohaldamise kohta 
põhjaliku hindamisaruande.
Komisjon esitab kõnealuse aruande, 
millele on vajaduse korral lisatud 
ettepanekud, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 30. juuniks 2015. Aruanne 
tuleks koostada ja esitada koos aruandega 
direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamise kohta.

Or. en

Selgitus

See on heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi sõsarettepanek. Kliima- ja energiapakett 
on väga komplitseeritud ja keerukas poliitiline vahend, mille toimimine tuleks 2015. aastal 
põhjalikult läbi vaadata. Nimetatud protsess peaks puudutama paralleelselt nii heitkogustega 
kauplemise süsteemi kui heitkogustega kauplemise süsteemist väljapoole jäävaid sektoreid.

Muudatusettepanek 188
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5a ja 7, võttes arvesse sama otsuse artiklit 
8.

2. Käesolevale lõikele viitamisel
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes 
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.
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Or. en

Selgitus

Sätte kooskõlla viimine uuele kontrolliga regulatiivmenetlusele viitamise standardviisiga.

Muudatusettepanek 189
Johannes Lebech

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab aruande, milles 
hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist. 
Komisjon esitab kõnealuse aruande, 
millele on vajaduse korral lisatud 
ettepanekud, Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 31. oktoobriks 2016.

Komisjon koostab aruanded, milles 
hinnatakse käesoleva otsuse rakendamist. 
Komisjon esitab esimese aruande, millele 
on vajaduse korral lisatud ettepanekud, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
oktoobriks 2015. Seejärel esitatakse 
sellised aruanded Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule iga kahe aasta tagant 31. 
oktoobriks. 

Or. en

Muudatusettepanek 190
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks lisa ajakohastama uute andmetega vastavalt artiklis 3 tehtud muudatustele.
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Muudatusettepanek 191
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa on välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Et saavutada Kopenhaagenis rahuldav rahvusvaheline kokkulepe, peaksime kohustama kõiki 
riike heitkoguseid 2020. aastaks kas vähendama või vähemalt hoidma samal tasemel ka 
heitkogustega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas sektoris. Seepärast on 
vastuvõetamatu, et mõnedel liikmesriikidel lubatakse heitkoguseid suurendada. Et seda ära 
hoida, peame paluma Euroopa Komisjonil selle lisa andmed uuesti arvutada ja töötada välja 
uus lisa, nii et kellelgi ei lubataks heitkogustega kauplemise süsteemist väljapoole jäävas 
sektoris heitkoguseid suurendada.

Muudatusettepanek 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa

Komisjoni ettepanek

Liikmesriigi 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piirmäärad 
2020. aastaks võrreldes 

2005. aasta
kasvuhoonegaaside 

heidetega allikatest, mida 
direktiiv 2003/87/EÜ ei 

hõlma

Liikmesriigi 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogused, mis 

tulenevad artikli 3 rakendamisest

(süsinikdioksiidi ekvivalendi 
tonnides)

Belgia -15% 70954356

Bulgaaria 20% 35161279

Tšehhi Vabariik 9% 68739717
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Taani -20% 29868050

Saksamaa -14% 438917769

Eesti 11% 8886125

Iirimaa -20% 37916451

Kreeka -4% 64052250

Hispaania -10% 219018864

Prantsusmaa -14% 354448112

Itaalia -13% 305319498

Küpros -5% 4633210

Läti 17% 9386920

Leedu 15% 18429024

Luksemburg -20% 8522041

Ungari 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Madalmaad -16% 107302767

Austria -16% 49842602

Poola 14% 216592037

Portugal 1% 48417146

Rumeenia 19% 98477458

Sloveenia 4% 12135860

Slovakkia 13% 23553300

Soome -16% 29742510

Rootsi -17% 37266379

Ühendkuningriik -16% 310387829

Muudatusettepanek
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Liikmesriigi 
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste piirmäärad 
2020. aastaks võrreldes 

Kyoto protokolli
kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamise 
eesmärkidega

Liikmesriigi 2020. aasta 
kasvuhoonegaaside heitkogused, mis 

tulenevad artikli 3 rakendamisest

(süsinikdioksiidi ekvivalendi 
tonnides)

Belgia -18% 110 535

Bulgaaria -18% 100 043

Tšehhi Vabariik -18% 146 541

Taani -18% 45 402

Saksamaa -18% 798 368

Eesti -18% 32 155

Iirimaa -18% 51 526

Kreeka -18% 109 662

Hispaania -18% 273 256

Prantsusmaa -18% 462 419

Itaalia -18% 396 270

Küpros -18%

Läti -18% 19 546

Leedu -18% 37 278

Luksemburg -18% 7 774

Ungari -18% 88 948

Malta -18%

Madalmaad -18% 164 207

Austria -18% 56 394
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Poola -18% 434 302

Portugal -18% 62 638

Rumeenia -18% 213 093

Sloveenia -18% 15 355

Slovakkia -18% 54 355

Soome -18% 58 223

Rootsi -18% 61 531

Ühendkuningriik -18% 559 581

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada ELi heitkoguste vähendamise eesmärk 2020. aastaks, peaks iga 
liikmesriik vähendama heitkoguseid oma Kyoto protokolli eesmärgi suhtes ühtselt 18%. 
Küpros ja Malta ei ole I lisa riigid ja neil ei ole Kyoto protokolli eesmärke. Nende arvud 
tuleks seetõttu kokku leppida läbirääkimiste teel.

Muudatusettepanek 193
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – rida 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Poola   14%   216592037 Poola   20%  52
 227991617

Or. en

Selgitus

Poola täidab kõik oma CO2 heitkoguste vähendamise eesmärkidega seotud kohustused 
eeskujulikult.

Samal ajal sõltub tema energeetika ja tööstus peaaegu 100% ulatuses söest.
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Seatud eesmärk (14%) ületab riigi suutlikkuse ja põhjustab tema majanduskasvu aeglustumist 
ning kahjustab seniseid jõupingutusi.

Käesolevas muudatusettepanekus esitatud 20%ne piirmäär on absoluutne miinimum, et 
võimaldada Poola majandusel jätkata oma praegust pideva majandusarengu teed ning 
võimaldab sel uute sätetega kohaneda.
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