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Tarkistus 122
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä;

Or. en

Perustelu

Yleisesti hyväksytystä järjestelmästä poikkeavien hankkeiden ylimääräistä EU:n 
todentamisprosessia ei tarvita.

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä ja jotka ovat peräisin 
hanketyypeistä, jotka on hyväksytty 
Kioton pöytäkirjassa ja mahdollisissa sen 
jälkeen tehdyissä kansainvälisissä 
sopimuksissa määrättyjen menettelyjen 
mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

Koska JI- ja CDM-hankkeiden hyväksymiseksi on kansainvälisesti sovittuja menettelyjä, jotka 
EU jo on hyväksynyt, ei tarvita enää kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Tarkistus 124
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä ja jotka ovat peräisin 
hanketyypeistä, jotka on hyväksytty
Kioton pöytäkirjan 6 ja 12 artiklan sekä 
sen perusteella tehtyjen päätösten 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
menettelyjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t), 
väliaikaiset sertifioidut päästövähennykset 
(tCER:t), pitkän aikavälin sertifioidut 
päästövähennykset (lCER:t) ja 
päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
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ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

Or. en

Tarkistus 126
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
kaudella 2008–2012 hyväksymistä 
hanketyypeistä, jotka koskevat uusiutuvia 
energialähteitä ja kysynnän tehokkuutta, 
lukuun ottamatta CER:iä suurista 
vesivoimahankkeista;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että CER:ien osalta viitataan selvästi uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin.
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Tarkistus 127
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä "Gold 
Standard" -hanketyypeistä;

Or. en

Tarkistus 128
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä ja jotka ovat peräisin 
hanketyypeistä, jotka on hyväksytty
Kioton pöytäkirjan 6 ja 12 artiklan sekä 
sen perusteella tehtyjen päätösten 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
menettelyjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen pikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.
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Tarkistus 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista ja jotka ovat 
peräisin hanketyypeistä, jotka on 
hyväksytty Kioton pöytäkirjassa ja 
mahdollisissa sen jälkeen tehdyissä 
kansainvälisissä sopimuksissa 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Koska JI- ja CDM-hankkeiden hyväksymiseksi on kansainvälisesti sovittuja menettelyjä, jotka 
EU jo on hyväksynyt, ei tarvita enää kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Tarkistus 130
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin hankkeista, jotka 
rekisteröitiin ennen vuotta 2013;

Or. en
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Perustelu

Yleisesti hyväksytystä järjestelmästä poikkeavien hankkeiden ylimääräistä EU:n 
todentamisprosessia ei tarvita.

Tarkistus 131
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, jotka 
koskevat uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta, lukuun ottamatta 
CER:iä suurista vesivoimahankkeista;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että CER:ien osalta viitataan selvästi uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin.

Tarkistus 132
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 



AM\733292FI.doc 9/58 PE409.586v01-00

FI

rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä "Gold Standard"
-hanketyypeistä;

Or. en

Tarkistus 133
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin Kioton 
pöytäkirjan 6 ja 12 artiklan sekä sen 
perusteella tehtyjen päätösten 
täytäntöönpanemiseksi vahvistettujen 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
menettelytapojen mukaisesti hyväksytyistä
hanketyypeistä, kunnes nämä maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehdyn 
sopimuksen tai vuoteen 2020 saakka, 
riippuen siitä, kumpi on aikaisempi 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen pikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.
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Tarkistus 134
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
kunnes nämä maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai 
vuoteen 2020 saakka, riippuen siitä, kumpi 
on aikaisempi ajankohta.

Or. en

Perustelu

Yleisesti hyväksytystä järjestelmästä poikkeavien hankkeiden ylimääräistä EU:n 
todentamisprosessia ei tarvita.

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä,
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä 
ja jotka ovat peräisin hanketyypeistä, 
jotka on hyväksytty Kioton pöytäkirjassa 
ja mahdollisissa sen jälkeen tehdyissä 
kansainvälisissä sopimuksissa 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti, 
kunnes nämä maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai 
vuoteen 2020 saakka, riippuen siitä, kumpi 
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aikaisempi ajankohta. on aikaisempi ajankohta.

Or. en

Perustelu

Koska JI- ja CDM-hankkeiden hyväksymiseksi on kansainvälisesti sovittuja menettelyjä, jotka 
EU jo on hyväksynyt, ei tarvita enää kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyntää.

Tarkistus 136
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, jotka 
koskevat uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta, lukuun ottamatta 
CER:iä suurista vesivoimahankkeista, 
kunnes nämä maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai 
vuoteen 2020 saakka, riippuen siitä, kumpi 
on aikaisempi ajankohta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että CER:ien osalta viitataan selvästi uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin.
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Tarkistus 137
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista "Gold 
Standard" -tyyppisistä hankkeista 
saatavista päästövähennyksistä, edellyttäen 
että ne ovat peräisin kaikkien 
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

Or. en

Tarkistus 138
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Or. en

Perustelu

Yleisesti hyväksytystä järjestelmästä poikkeavien hankkeiden ylimääräistä EU:n 
todentamisprosessia ei tarvita.
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Tarkistus 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Or. en

Tarkistus 140
Evangelia Tzampazi

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot käyttävät 
hanketoiminnoista saatuja hyvityksiä 
vain, jos ne on saatu uusiutuvia 
energialähteitä ja loppukulutuksen 
tehokkuutta koskevista hankkeista, jotka 
täyttävät niin korkeat laatukriteerit, että 
niillä varmistetaan hankkeiden 
täydentävyys ja edistetään kestävää 
kehitystä. Laatukriteerien olisi oltava 
vähintään Gold Standard -kriteerien tai 
vastaavien mukaisia. 

Or. en

Perustelu

"Gold Standard" on rajoitettu koskemaan uusiutuviin energialähteisiin ja loppukulutuksen 
tehokkuuteen liittyviä hankkeita, ja siinä edellytetään, että hankkeissa noudatetaan 
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UNFCCC:n täydentävyysehtojen perinteistä tulkintaa. Siinä vaaditaan myös UNFCCC:n 
valtuuttaman riippumattoman tahon todistus siitä, että hankkeella todella edistetään kestävää 
kehitystä, sosiaaliset edut mukaan luettuina.

Tarkistus 141
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekeminen 
viivästyy, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi 
käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
ohella kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia täydentäviä 
hyvityksiä, jotka on saatu hankkeista tai 
muista päästöjenvähentämistoimista 
direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan 5 
kohdassa tarkoitettujen sopimusten 
perusteella. 

2. Jos kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekeminen 
viivästyy, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi 
käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
ohella kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia täydentäviä 
hyvityksiä, jotka on saatu "Gold 
Standard" -tyyppisistä hankkeista. 

Or. en

Tarkistus 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, tCER:iä, ICER:iä ja 
ERU:ita, jotka ovat peräisin kyseisen 
sopimuksen ratifioineista kolmansista 
maista.

Or. en
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Tarkistus 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä ja ERU:ita, jotka ovat 
peräisin kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

Jos kyseessä on CDM:n lisäksi kansainvälinen sopimus, yhteistoteutushankkeita jatketaan 
vuoden 2012 jälkeen, ja näin ollen mukaan olisi sisällytettävä näistä hankkeista saadut ERU-
hyvitykset.

Tarkistus 144
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä ja ERU:ita, jotka ovat 
peräisin kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

Myös JI-mekanismista peräisin olevia hyvityksiä (ERU:t) voidaan käyttää.
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Tarkistus 145
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin "Gold
Standard" -tyyppisistä hankkeista niissä 
kolmansissa maissa, jotka ovat ratifioineet 
kyseisen sopimuksen.

Or. en

Tarkistus 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender,

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä vuosittain
vain sellaisen määrän, joka on enintään 
kolme prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöistä, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä vain 
sellaisen määrän, joka on enintään kuusi
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 kasvihuonekaasupäästöistä, jotka 
eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Or. en
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Tarkistus 147
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä vuosittain 
vain sellaisen määrän, joka on enintään 
kolme prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöistä, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 3 
kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä vuosittain 
vain sellaisen määrän, joka on enintään 
viisi prosenttia kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöistä, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Joustomekanismista peräisin olevien hyvitysten prosenttiosuuden tasoa koskee varaus, jonka 
mukaan kiintiö on parempi nostaa viiteen prosenttiin tavoitteiden saavuttamisen joustavuuden 
maksimoimiseksi.

Tarkistus 148
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 
1 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään prosentin kyseisen jäsenvaltion 
vuoden 2005 kasvihuonekaasupäästöistä, 
jotka eivät kuulu direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että kehittyneet maat osaltaan myötävaikuttavat edellytettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseen kompensoimatta tai vaihtamatta omia päästötasojaan muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 149
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen jäsenvaltion osalta, joka on 
velvollinen vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä enemmän kuin 
10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, tätä 
kolmen prosentin rajaa nostetaan 
sellaisella prosenttiyksikkömäärällä, joka 
vastaa kyseiseen jäsenvaltioon 
sovellettavan vähentämisvelvoitteen ja -10 
prosentin välistä eroa.
Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömiä hyvityksiä seuraaville 
vuosille.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa samaa hyvitystenkäyttörajaa kaikille jäsenvaltioille niiden 
vähennystavoitteesta huolimatta. Näin ollen se asettaa enemmän velvoitteita niille 
jäsenvaltioille, joiden tavoite on korkein ja joiden on joka tapauksessa tehtävä enemmän kuin 
muiden.

Edellä esitetty ehdotus mahdollistaa, että jäsenvaltiot, joiden tavoite on korkea, voivat käyttää 
enemmän hyvityksiä kuin muut. Tämä auttaisi näitä jäsenvaltioita, ja samalla kaikkialla 
EU:ssa käytettävien hyvitysten kokonaismäärä ei kasvaisi liikaa.

Näin vältetään, että jäsenvaltioilla olisi paineita käyttää hyvitykset tiettynä vuonna, jotteivät 
ne joutuisi menettämään niitä, ja näin ollen autettaisiin jäsenvaltioita parantamaan 
valitsemiensa hankkeiden laatua.
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Tarkistus 150
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kehittyneet maat osaltaan myötävaikuttavat edellytettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseen kompensoimatta tai vaihtamatta omia päästötasojaan muiden jäsenvaltioiden 
kanssa.

Tarkistus 151
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi siirtää
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Kukin jäsenvaltio voi myydä
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle 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. Lisäksi tällä tavalla järjestelmä olisi oikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka 
ovat täyttäneet velvollisuutensa.
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Tarkistus 152
Linda McAvan

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle. Milloin jäsenvaltion 
vuotuinen hyvitysten käyttö ei yllä 1 
alakohdassa tarkoitettuun määrään, 
jäsenvaltio voi siirtää käyttämättömän 
osan tästä määrästä seuraaville vuosille.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava joustoa tavoitteidensa saavuttamisessa tehokkaimmalla tavalla, 
kunhan ympäristönsuojelullinen tarkoituksenmukaisuus säilytetään. Ennustamattomat piikit 
päästöissä ennalta-aavistamattomien olosuhteiden takia – kuten säästä johtuvat 
arvaamattomat lämpötilan vaihtelut – voisivat aiheuttaa vaikeuksia vuotuisten tavoitteiden 
saavuttamisessa. Hankkeista saatujen hyvitysten käytön salliminen vuosien 2013–2020 
välisenä aikana antaisi jäsenvaltioille keinon reagoida tällaisiin ennalta-arvaamattomiin 
oloihin ympäristöä vaarantamatta.

Tarkistus 153
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot käyttävät 
hanketoiminnoista saatuja hyvityksiä 
vain, jos ne on saatu uusiutuvia 
energialähteitä ja loppukulutuksen 
tehokkuutta koskevista hankkeista, jotka 
täyttävät niin korkeat laatukriteerit, että 
niillä varmistetaan hankkeiden 
täydentävyys ja edistetään kestävää 
kehitystä. Laatukriteerien olisi oltava 
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vähintään Gold Standard -kriteerien tai 
vastaavien mukaisia. Sallittuja olisivat 
vain alle 10 MW:n vesivoimahankkeista 
saatavat hyvitykset, edellyttäen että ne 
täyttävät Maailman patokomission 
kriteerit.

Or. en

Perustelu

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 40 prosenttia nykyisistä CDM-hankkeista ei 
todennäköisesti ole täydentäviä ja että ne olisi toteutettu joka tapauksessa. Päästöt 
lisääntyvät kehittyneissä maissa hankkeiden seurauksena, ja kompensoinnin sijaan syntyy 
lisää hiilidioksidipäästöjä. Kansallisten velvoitteiden lisäksi hyväksyttyjen hankkeiden on 
oltava standardin, esimerkiksi Gold Standardin tai vastaavan mukaisia. 

Maailman patokomission kriteerit laadittiin suurten vesivoimalahankkeiden 
sosiaalisten/ympäristöllisten negatiivisten vaikutusten estämiseksi.

Tarkistus 154
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Kehitysmaiden auttaminen mukautumaan 
ilmastonmuutoksen negatiivisiin 

vaikutuksiin
1. Kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus tehdään, yhteisö 
sitoutuu vuoden 2013 alusta alkaen 
järjestämään avustuksiin perustuvaa 
rahoitusta kehitysmaille, etenkin niille 
yhteisöille ja maille, joita ilmastonmuutos 
eniten uhkaa, tarkoituksena tukea niitä 
mukautumisessa ja riskien 
vähentämisessä. Nämä investoinnit olisi 
tehtävä 4 artiklassa tarkoitettujen 
investointien lisäksi.
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen on 
kasvettava vuosittain lineaarisesti ja 
oltava vähintään 10 miljardia euroa 
vuonna 2020. Vuonna 2013 avun olisi 
oltava vähintään 5 miljardia euroa. Apu 
olisi kanavoitava EU:lle ja/tai 
kansainvälisille mukauttamisrahastoille, 
mukaan lukien Maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutosliittouma (GCCA) ja 
tuleva kansainvälinen 
mukauttamisrahasto, jota 
kansainvälisessä sopimuksessa tuetaan.
Mukautusavun olisi oltava ylimääräistä 
nykyisiin apuvirtoihin nähden mutta 
sisällytetty tavanomaiseen kehitysapuun.
3. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuloja, jotka 
on saatu huutokauppaamalla kiintiöitä 
direktiivin 2003/87/EY nojalla, sellaisena 
kuin se on muutettuna tämän artiklan 
velvoitteiden täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Teollisuusmaat ovat suuressa määrin vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamista 
negatiivisista vaikutuksista kehitysmaissa. Tämän vuoksi EU:lla on velvollisuus maksaa 
näistä vahingoista.

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

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kehitysmaiden auttaminen mukautumaan 

ilmastonmuutoksen negatiivisiin 
vaikutuksiin

1. Kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus tehdään, yhteisö 
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sitoutuu vuoden 2013 alusta alkaen 
järjestämään avustuksiin perustuvaa 
rahoitusta kehitysmaille, etenkin niille 
yhteisöille ja maille, joita ilmastonmuutos 
ja nykyiset ilmaston vaihtelut eniten 
uhkaavat, tarkoituksena tukea niitä 
mukautumisessa ilmastonmuutoksen 
negatiivisiin vaikutuksiin. Nämä 
investoinnit on tehtävä 4 artiklassa 
tarkoitettujen investointien lisäksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen on 
kasvettava vuosittain lineaarisesti ja 
saavutettava 11 miljardia euroa vuonna 
2020. Vuonna 2013 avun on oltava 
vähintään 5 miljardia euroa. Tätä 
rahoitusta ei saa laskea mukaan YK:ssa 
sovitun 0,7 prosentin avustustavoitteen 
saavuttamiseen.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut yhteisön 
avustuspyrkimykset on jaettava 
jäsenvaltioiden kesken 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komitea päättää avustuspyrkimysten 
jakamisesta seuraavien kriteerien 
mukaan:
a) jäsenvaltioiden pyrkimysten osuus on 
lineaarisessa suhteessa kyseisen 
jäsenvaltion BKT:hen asukasta kohden 
vuonna 2005;
b) jäsenvaltiot, joiden ei edellytetä 
vähentävän kasvihuonekaasupäästöjään 
verrattuna vuoden 2005 Kioton 
pöytäkirjan osapuoliin, jotka on lueteltu 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen liitteessä I, eivät 
osallistu 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin 
yhteisön investointeihin.
4. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuloja, jotka 
on saatu huutokauppaamalla kiintiöitä 
direktiivin 2003/87/EY nojalla, sellaisena 
kuin se on muutettuna tämän artiklan 
velvoitteiden täyttämiseksi.
5. Kukin jäsenvaltio raportoi vuosittain 
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komissiolle ja Euroopan parlamentille. 
Raportin on sisällettävä tiedot siitä, 
kuinka jäsenvaltio on noudattanut 1–4 
kohdan määräyksiä. Komissio laatii 
ennen vuoden 2010 loppua raporttimallin, 
jota jäsenvaltioiden on käytettävä tämän 
artiklan mukaisen raportin tekemisessä.
6. Komissio tarkistaa 2 kohdassa 
tarkoitettua avustustalousarviota 
viimeistään vuonna 2015. Kyseinen 
tarkistaminen perustuu tuon ajan 
uusimmalle tieteelliselle tiedolle.

Or. en

Perustelu

Teollisuusmaiden, kuten 27 EU:n jäsenvaltion, entiset ja tulevat kasvihuonekaasupäästöt ovat 
vastuussa ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista, joista kehitysmaat kärsivät nyt ja 
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi EU:lla on velvollisuus maksaa vahingoista, joita sen 
kasvihuonekaasupäästöt ovat aiheuttaneet kehitysmaissa.

Tarkistus 156
John Bowis, Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla

Kehitysmaiden auttaminen mukautumaan 
ilmastonmuutoksen negatiivisiin 

vaikutuksiin
1. Kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus tehdään, yhteisö 
sitoutuu vuoden 2013 alusta alkaen 
järjestämään avustuksiin perustuvaa 
rahoitusta kehitysmaille, etenkin niille 
yhteisöille ja maille, joita ilmastonmuutos 
ja nykyiset ilmaston vaihtelut eniten 
uhkaavat, tarkoituksena tukea niitä 
mukautumisessa ilmastonmuutoksen 
negatiivisiin vaikutuksiin. Nämä 
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investoinnit on tehtävä 4 artiklassa 
tarkoitettujen investointien lisäksi.
2. Jäsenvaltiot voivat käyttää tuloja, jotka 
on saatu huutokauppaamalla kiintiöitä 
direktiivin 2003/87/EY nojalla, sellaisena 
kuin se on muutettuna tämän artiklan 
velvoitteiden täyttämiseksi.
3. Kukin jäsenvaltio raportoi vuosittain 
komissiolle. Raportin on sisällettävä tiedot 
siitä, kuinka jäsenvaltio on noudattanut 
tämän artiklan määräyksiä. Komissio 
laatii ennen vuoden 2010 loppua 
raporttimallin, jota jäsenvaltioiden on 
käytettävä tämän artiklan mukaisen 
raportin tekemisessä. 

Or. en

Perustelu

Teollisuusmaiden, kuten 27 EU:n jäsenvaltion, entiset ja tulevat kasvihuonekaasupäästöt ovat 
vastuussa ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista, joista kehitysmaat kärsivät nyt ja 
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi EU:lla on velvollisuus korvata vaikutukset, joita nämä 
kasvihuonekaasupäästöt ovat aiheuttaneet kehitysmaissa. 

Tarkistus 157
Dan Jørgensen

Ehdotus päätökseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kehitysmaiden auttaminen mukautumaan 

ilmastonmuutoksen negatiivisiin 
vaikutuksiin

1. Kun kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus tehdään, yhteisö 
sitoutuu vuoden 2013 alusta alkaen 
järjestämään avustuksiin perustuvaa 
rahoitusta kehitysmaille, etenkin niille 
yhteisöille ja maille, joita ilmastonmuutos 
eniten uhkaa, tarkoituksena tukea niitä 
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mukautumisessa ilmastonmuutoksen 
negatiivisiin vaikutuksiin. Nämä 
investoinnit on tehtävä 4 artiklassa 
tarkoitettujen investointien lisäksi.

Or. en

Tarkistus 158
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
4 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b artikla
Yhteisön ulkopuolisten päästöjen 

vähentämissitoumus

1. Kun kattava kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, yhteisö 
ja sen jäsenvaltiot rahoittavat 
vuoden 2013 alusta alkaen maissa, jotka 
ovat UNFCCC:n osapuolia, mutta joita ei 
ole sisällytetty sen liitteeseen I (liitteen I 
ulkopuoliset maat), 
kasvihuonekaasupäästöjen sitovaa 
vähentämistä, jota voidaan mitata ja 
tarkistaa ja josta voidaan raportoida, 
puhtaan kehityksen mekanismin / 
yhteistoteutushankkeiden (CDM/JI) 
tarpeellisena täydentämisenä.
2. Yhteisön ulkopuolisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumus on 250 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vuonna 2013, ja se kasvaa lineaarisesti
850 miljoonaan tonniin vuonna 2020.
3. Komissio hyväksyy toimenpiteitä, joilla 
jaetaan yhteisön ulkopuolisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumus jäsenvaltioiden 
kesken, ottaen huomioon niiden 
suhteellisen BKT:n asukasta kohden. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
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tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön 
3 kohdan mukaisen oman ulkopuolisten 
päästöjen vähentämissitoumuksensa
a) suoralla rahoituksella tai 
osallistumalla yhteen tai useampaan 
kahden- ja/tai monenväliseen rahastoon, 
jonka ainoana tarkoituksena on 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämispolitiikan tai -toimenpiteiden
rahoittaminen liitteen I ulkopuolisissa 
maissa,
b) edistämällä metsien hävittämisestä ja 
metsien huonontumisesta johtuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
UNFCCC:n puitteissa tehdyn 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen määritelmän 
mukaisesti.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päästöjen vähentämisen rahoittamista 
koskevalla politiikalla liitteen I 
ulkopuolisissa maissa edistetään 
hankkeiden tasapuolista maantieteellistä 
jakautumista.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännessä arviointikertomuksessa päätellään, 
että ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle kahteen celsiusasteeseen on myös poikettava 
huomattavasti totutusta toimintatavasta kehitysmaissa. Yksi mekanismi tätä varten on CDM.
CDM ei kuitenkaan ole riittävä, ja sen vuoksi tehtiin ehdotus sen täydentämiseksi. 
Teollisuusmaiden velvollisuutena on edistää pakollisten kansallisten vähennysten lisäksi myös 
vaadittuja päästörajoituksia kehitysmaissa, mikäli asiasta tehdään kattava kansainvälinen 
sopimus.
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Tarkistus 159
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle vuotuisista 
kasvihuonekaasupäästöistään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, seuraavan vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä. Komissio tarkistaa 
ja julkistaa nämä ilmoitukset kahden 
kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä. 

Or. en

Perustelu

Jokavuotinen ja ajoissa tehty ilmoittaminen on olennaisen tärkeää, jotta komissio voi 
arvioida, ovatko jäsenvaltiot täyttäneet tavoitteensa, ja ottaa käyttöön tarvittavat 
toimenpiteet, jos ne eivät ole täyttäneet tavoitteitaan. 

Tarkistus 160
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Vuotta ennen tämän päätöksen 
voimaantuloa jäsenvaltioiden olisi 
esitettävä komissiolle kertomus, jossa 
selvitetään, missä määrin ne saavuttavat 
tavoitteensa aloilla, jotka eivät kuulu 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan. 
Kertomuksessa pitäisi selvittää kaikki 
aloitteet, joilla on vaikutusta yrityksiin 
sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan. 
Aloitteiden tyyppi ja vaikutus pitäisi 
mitata kasvihuonekaasutonneina ja 
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ilmoitettava sektori- ja 
alasektorikohtaisesti.
Kertomuksessa olisi myös selvitettävä, 
kuinka jäsenvaltio varmistaa, että 
kotitalouksissa otetaan käyttöön 
kustannustehokkaat 
vähentämispotentiaalit. 

Or. en

Perustelu

Tällä päätösehdotuksella ei taata, että päästökauppajärjestelmään kuulumattomien yritysten 
sallitaan tuottaa tuotteitaan samankaltaisissa olosuhteissa. Tarkistuksessa annetaan 
komissiolle välineet varmistaa, että päästökauppajärjestelmään kuulumattomia yrityksiä 
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja etteivät ne joudu kilpailun vääristymisen kohteeksi 
sisämarkkinoilla. Koska suuri osa EU:ssa toimivista yrityksistä ei kuulu 
päästökauppajärjestelmään, päätösehdotusta on tältä osin tarkasteltava huolellisesti.

Tarkistus 161
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodelta 2013 ilmoitetuista päästöistä 
alkaen arviointi kattaa joka toinen vuosi 
myös ennusteen siitä, miten yhteisö ja sen 
jäsenvaltiot edistyvät tämän päätöksen 
mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. 
Jäsenvaltioiden on ennen 
1 päivää heinäkuuta 2016 toimitettava 
päivitetty selvitys ennakoidusta 
edistymisestään.

Vuodelta 2013 ilmoitetuista päästöistä 
alkaen arviointi kattaa joka vuosi myös 
ennusteen siitä, miten yhteisö ja sen 
jäsenvaltiot edistyvät tämän päätöksen 
mukaisten velvoitteidensa täyttämisessä. 
Jäsenvaltioiden on ennen 
1 päivää heinäkuuta 2014 ja kunakin 
seuraavana vuonna toimitettava päivitetty 
selvitys ennakoidusta edistymisestään.

Or. en

Perustelu

Päätöksellä olisi tiukennettava aikataulua, jolla arvioidaan jäsenvaltioiden edistymistä 
päätöksen täytäntöönpanossa; aloitusaikaa aikaistetaan, ja selvitys on annettava joka vuosi.
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Tarkistus 162
Linda McAvan

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mitä tulee kasvihuonekaasujen 
päästövähennyksiin, joita edellytetään 
sekä tämän päätöksen että direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvilta 
lähteiltä, komissio laatii ja toimittaa 31 
päivään joulukuuta 2011 mennessä 
Eurooppa-neuvostolle kertomuksen, jossa 
esitetään 
– kunkin jäsenvaltion 
kasvihuonekaasujen päästörajat vuoteen 
2020 mennessä verrattuna vuoden 1990 
kasvihuonekaasujen päästötasoihin sekä
– kunkin jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen ilmastosopimuksen tekemisessä keskeisessä asemassa ovat EU:n kunnianhimo 
ja avoimuus. Tässä on kyseessä tärkeä esitystapaan liittyvä asia, koska muiden maiden olisi 
nähtävä selvästi, mitä kultakin jäsenvaltiolta edellytetään. Tästä syystä komission olisi 
esitettävä taloutta (päästökauppajärjestelmään kuuluvat ja kuulumattomat) koskevat kattavat 
numerot kunkin jäsenvaltion osalta. Tällä ei muuteta paketin kokonaisrakennetta, vaan 
tuodaan asiaan selvyyttä, jota kansainvälisesti tarvitaan. 
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Tarkistus 163
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistään, 
jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, seuraavan vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä. 
Komissio todentaa raportit ennen niiden 
toimittamisen määräkuukautta seuraavan 
huhtikuun loppua. Jos raporttia ei tehdä, 
sovelletaan 5 artiklan määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava vuosittain ja ajoissa tapahtuvasta luotettavasta ja
riippumattomasta seurannasta, raportoinnista ja todentamisesta. Päästöjen vuotuinen 
vähentäminen edellyttää vuotuista ja ajoissa tapahtuvaa raportointia. Päätöksellä olisi 
annettava komission arvioida ajoissa, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet päätöstä. Siksi 
täsmällisen ja ajoissa tapahtuvan raportoinnin olisi oltava pakollista. Tämä ei merkitse 
jäsenvaltioille ylimääräistä hallinnollista taakkaa, sillä Kioton pöytäkirjasta alkaen 
vuotuinen ilmoittaminen päästöistä on ollut pakollista.

Tarkistus 164
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistään, 
jotka ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, seuraavan vuoden maaliskuun 
31 päivään mennessä.
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Komissiolle olisi annettava valtuudet 
muuttaa päätöksessä 280/2004/EY 
säädettyjä seuranta- ja 
raportointivaatimuksia tämän päätöksen 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella. Komissio todentaa raportit 
ennen niiden toimittamisen 
määräkuukautta seuraavan huhtikuun 
loppua. Jos raporttia ei tehdä, sovelletaan 
5 a artiklan määräyksiä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on huolehdittava vuosittain ja ajoissa tapahtuvasta luotettavasta ja 
riippumattomasta seurannasta, raportoinnista ja todentamisesta. Päästöjen vuotuinen 
vähentäminen edellyttää vuotuista ja ajoissa tapahtuvaa raportointia. Päätöksellä olisi 
annettava komission arvioida ajoissa, ovatko jäsenvaltiot noudattaneet päätöstä. Siksi 
täsmällisen ja ajoissa tapahtuvan raportoinnin olisi oltava pakollista.

Tarkistus 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Standardimalli 3 artiklan 
täytäntöönpanosta johtuvista 
kasvihuonekaasujen päästöistä, hyvitysten 
käytöstä tämän päätöksen 4 artiklan 
mukaisesti sekä direktiivin 2003/87/EY 
liitteessä I luetelluista toiminnoista 
aiheutuvista päästöistä raportointia varten 
on laadittava 9 artiklassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission olisi laadittava yhteinen raportointimalli päästöjä varten, jotta vältettäisiin erot 
jäsenvaltioiden välillä tätä määräystä sovellettaessa.
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Tarkistus 166
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
1. Mikäli jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylittävät 3 artiklan mukaisen 
vuotuisen päästörajan, kyseisen 
jäsenvaltion on maksettava 
direktiivin 2003/87/EY 16 artiklassa 
määritettyä määrää vastaava 
liikapäästösakko. Liikapäästösakko 
maksetaan yhteisön rahastoon, josta 
rahoitetaan ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.
2. Komissio hyväksyy toimenpiteitä, joilla 
perustetaan 1 kohdassa tarkoitettu 
yhteisön rahasto. Näistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Yhteisön rahastosta myönnetyt varat 
annetaan niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
täyttäneet tai ylittäneet sitoumuksensa, 
käytettäväksi lisäpyrkimyksiin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

EU:lla on valtava mutta laiminlyöty energiatehokkuuspotentiaali, ja voimakas 
sääntöjennoudattamismekanismi päästökauppajärjestelmään kuulumattomien alojen sisällä 
johtaisi vähennyksiin rakennus- ja kuljetusalalla ja aikaansaisi paljon voimakkaampaa tukea 
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jäsenvaltioilta kohti sitovaa energiatehokkuustavoitetta. Jotta olisimme tehokkaita ja 
saavuttaisimme vähennystavoitteemme tai enemmänkin, meidän on oltava varmoja, että 
sakoista saatavat tulot käytetään lisäponnisteluihin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 167
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sääntöjen noudattamista koskeva 

mekanismi
1. Mikäli jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylittävät tämän päätöksen 
3 artiklan mukaisen vuotuisen 
kasvihuonekaasupäästörajan, kyseisen 
jäsenvaltion on maksettava 
direktiivin 2003/87/EY 16 artiklassa 
määritettyä määrää vastaava 
liikapäästösakko. 
2. Edellä 1 kohdan lisäksi 
kokonaismäärä, jolla raja-arvoksi asetettu 
tonnimäärä hiilidioksidiekvivalenttia 
ylittyy, vähennetään jäsenvaltion 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 
kohdan nojalla huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrästä. Nämä 
päästöoikeudet on jaettava ja 
huutokaupattava niiden jäsenvaltioiden
kesken, jotka ovat täyttäneet tavoitteensa 
pitää EU:n päästökauppajärjestelmän 
yläraja samana.

Or. en
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Perustelu

Sääntöjen tiukka noudattaminen on tarpeen, jotta tämä ehdotus olisi merkityksellinen. 
Rikkomusmenettely kestää useita vuosia ja tekee hyvin vaikeaksi reagoida ajoissa, jos 
jäsenvaltiot eivät onnistu pääsemään vuotuisiin päästöjen vähentämistä koskeviin 
tavoitteisiinsa. Tämä voisi vakavasti estää mahdollisuuksia saavuttaa 
päästöjenvähentämistavoitteet.

Tarkistus 168
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Välittömien seuraamusten mekanismi

1. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot 
pyrkivät selkeästi ja tehokkaasti 
noudattamaan tätä päätöstä, komissio 
perustaa niihin kohdistuvan välittömien 
seuraamusten mekanismin. 
2. Seuraamusmekanismi mahdollistaa, 
että komissio voi asettaa maksun 
jäsenvaltiolle, joka ei täytä tämän 
päätöksen mukaisia sitoumuksiaan.
3. Komissio panee viipymättä alulle 
välittömien seuraamusten menettelyn 
jäsenvaltion esittämän vuotuisen raportin 
arvioituaan, jos se huomaa, ettei 
jäsenvaltio ole noudattanut sääntöjä, tai 
jos se on koonnut muita todisteita siitä, 
että jäsenvaltio ei ole noudattanut 
sääntöjä.
4. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä 
määrättävän seuraamuksen laskeminen 
liittyy liikapäästösakon laskemiseen 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti ja se 
olisi samalla tavalla indeksoitava 
euroalueen vuotuiseen inflaatioasteeseen. 
Kun komissio määrää seuraamuksia 
jäsenvaltiolle, joka ei ole saavuttanut 
vuotuisia vähennystavoitteitaan, se luo 
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mekanismin kyseisen jäsenvaltion 
päästöoikeuksien pidättämiseksi 
huutokaupasta direktiivin 2003/87/EY 9 a 
ja 10 artiklan nojalla, kunnes maksu 
saadaan. Komissio luo myös mekanismin, 
jolla vapautetaan pidätetyt 
päästöoikeudet, kun kyseinen jäsenvaltio 
on maksanut seuraamuksen.
Tämän menettelyn yksityiskohdat 
laaditaan 31 päivään joulukuuta 2010 
mennessä erityisellä komission 
asetuksella, jossa otetaan huomioon 
tarkistetun direktiivin 2003/87/EY 10 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun asetuksen 
tavoitteet ja sisältö. 
5. Komissio laatii viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä tarvittavat 
suuntaviivat, laskentamenetelmät, 
yhteyden liikapäästösakon laskemiseen 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti, 
sääntöjen noudattamatta jättämisestä 
määrättävien seuraamusten keräämisen 
sekä hallinnollista käsittelyä koskevat 
määräykset, ja perustaa erityisen 
rahaston.
6. Tähän erityisrahastoon kerätään tulot 
välittömien seuraamusten mekanismista 
ja siitä jaetaan varoja tutkimuksen, 
tuotannon ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön sekä lisääntyvän 
energiatehokkuuden ja -säästön 
tukemiseksi ja vahvistamiseksi Euroopan 
unionissa. Komissio laatii mallin näiden 
varojen käyttöä varten, etenkin tukemaan 
jäsenvaltioita, jotka ylittävät tavoitteensa, 
käyttämällä rahastoa tukemaan 
uusiutuvia energialähteitä koskevia 
hankkeita kyseisissä maissa, sekä myös 
auttamaan alisuoriutuvia jäsenvaltioita, 
jotka voivat todistaa, että niiden 
tavoitteista jääminen ei johdu 
haluttomuudesta tai soveltumattomista 
välineistä vaan taloudellisista tai 
sosiaalisista syistä, jotka estävät niitä 
saavuttamasta tavoitteitaan. 
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Or. en

Perustelu

Vain voimakas rakenne, jolla valvotaan sääntöjen noudattamista ja joka perustuu selviin 
vähennystavoitteisiin, voi myötävaikuttaa päästöjen asteittaiseen hillitsemiseen vuoteen 2020 
mennessä. Nykyinen päätösehdotus, jonka täytäntöönpanoa ja noudattamista koskevat 
määräykset ovat rajalliset, vaarantaa vähennystavoitteiden saavuttamisen. Nykyisen 
ehdotuksen nojalla EU:n jäsenvaltioilta edellytetään vain, että ne raportoivat päästöistä ja 
edistyksestä vähentämistavoitteidensa saavuttamisessa.

Tarkistus 169
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Välittömien seuraamusten mekanismi

1. Komissio perustaa jäsenvaltioita 
vastaan välittömien seuraamusten 
mekanismin, joka otetaan käyttöön, jos 
sääntöjä ei noudateta. 
Seuraamusmekanismi mahdollistaa, että 
komissio voi asettaa suoraan maksun 
jäsenvaltiolle, joka ei täytä tämän 
päätöksen mukaisia sitoumuksiaan.
2. Komissio laatii viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä tarvittavat 
suuntaviivat, sääntöjen noudattamatta 
jättämisestä määrättävien seuraamusten 
laskentamenetelmät, seuraamusten 
keräämisen sekä hallinnollista käsittelyä 
koskevat määräykset.

Or. en
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Tarkistus 170
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Komissio luo mekanismin asianomaisen 
jäsenvaltion päästöoikeuksien 
pidättämiseksi huutokaupasta direktiivin 
2003/87/EY 9 a ja 10 artiklan nojalla, 
kunnes maksu saadaan. Komissio luo 
myös mekanismin, jolla vapautetaan 
pidätetyt päästöoikeudet, kun 
asianomainen jäsenvaltio on maksanut 
seuraamuksen.

Or. en

Perustelu

Voimakas ja tehokas sääntöjen noudattamista koskeva mekanismi on erittäin tärkeä.

Tarkistus 171
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 

jälkeen sovellettavat muutokset

Kansainväliseen 
ilmastonmuutossopimukseen sovellettavat 

muutokset sen jälkeen, kun yhteisö ja 
jäsenvaltiot hyväksyvät sen

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston välisen pikaisen sopimuksen valmistelemiseksi "taakanjaosta" 
tämän tarkistuksen innoituksen lähteenä on neuvoston tasolla tehty ehdotus.
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Tarkistus 172
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevia 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan, kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään 3 artiklan mukaisia 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
sitovista päästövähennyksistä.

Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on 
tehty kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus, jossa määrätään 
3 artiklan mukaisia päästövähennyksiä 
pidemmälle ulottuvista sitovista 
päästövähennyksistä, komissio tekee 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla on 
tarkoitus mukauttaa tämän päätöksen 
asianomaisia artikloita edellä mainitun 
sopimuksen sisällön mukaisesti.
Ehdotukseen sisältyy muun muassa sen 
määrittäminen, kuinka kukin jäsenvaltio 
osallistuu yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen.
Mukautettua päätöstä sovelletaan siitä 
vuodesta alkaen, joka seuraa 
kansainvälisen sopimuksen 
voimaantulovuotta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vähennettävä edelleen vuoteen 
2020 mennessä määrällä, joka vastaa 
koko sitä yhteisön 
lisävähennyspyrkimystä, joka koskee 
kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, kerrottuna sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
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kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
3. Kunkin jäsenvaltion on 3 artiklan 
mukaisesti osallistuttava yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen suhteessa 
omaan osuuteensa niistä yhteisön 
kokonaispäästöistä vuodelta 2020, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että 
kyseiset hyvitykset ovat peräisin 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.
Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.
5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä 
tai hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 173
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti niissä yhteisön jäsenvaltioissa, 
joissa energiasektori luottaa hiileen ja 
joissa niiden hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikoiden alhainen 
kehitystaso merkitsee, että ne eivät vielä 
kykene kompensoimaan päästöjä, 
jäsenvaltioilla, joiden BKT asukasta 
kohden on alhaisin, ei ole todellista 
mahdollisuutta vähentää 
hiilidioksidipäästöjä vaikeuttamatta 
vakavasti kehitystään, minkä pitäisi 
osaltaan myötävaikuttaa BKT:iden 
asukasta kohden yhdenmukaistamiseen 
kaikkialla yhteisössä. 
Tämän asiakirjan johdanto-osan 7 
kappaleessa tarkoitetun solidaarisuuden 
nimessä näitä maita kohtaan yhteisön 
pitäisi ottaa niiden tilanne huomioon 
kansainvälisistä sopimuksista käytävissä 
neuvotteluissa ja sen pitäisi näiden 
maiden osalta olla muuttamatta 
päästövähennyksiä koskevia arvoja, jotka 
on esitetty liitteessä.

Or. pl
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Tarkistus 174
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
on 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vähennettävä edelleen vuoteen 2020 
mennessä määrällä, joka vastaa koko sitä 
yhteisön lisävähennyspyrkimystä, joka 
koskee kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, kerrottuna sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
on 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vähennettävä edelleen vuoteen 2020 
mennessä määrällä, joka vastaa koko sitä 
yhteisön lisävähennyspyrkimystä, joka 
koskee kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, lisättynä sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä.

Or. en

Perustelu

"Kerrottuna jollakin" merkitsee "lisättynä jollakin", mutta se merkitsee myös "lisätä määrää 
niin monta kertaa kuin mainittu luku osoittaa". Ensimmäisessä tapauksessa, jos esimerkiksi 
kansainvälisessä sopimuksessa edellytetään, että yhteisö vähentää päästöjä lisää 3 prosenttia 
ja päästövähennykset vuodelle 2020 ovat 2 prosenttia, yhteisön velvoite on 3x2=6 prosenttia. 
Toisessa tapauksessa samoin esimerkkiluvuin yhteisön velvoite on 3+2=5 prosenttia, mikä on 
yhteisön taloudellisten etujen mukaista.
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Tarkistus 175
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. Tästä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. Tämä 
toimenpide toteutetaan 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on 
tehty kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus, jossa määrätään 
3 artiklan mukaisia päästövähennyksiä 
pidemmälle ulottuvista sitovista 
päästövähennyksistä, komissio tekee 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti annettavan 
lainsäädäntöehdotuksen kunkin 
jäsenvaltion osallistumisesta yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen.

Or. en

Perustelu

Kun kansainvälinen sopimus on tehty, tarvitaan avointa menettelyä kansallisten 
lisävähennystavoitteiden luomiseen; vähentämispyrkimykset olisi jaettava kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksen perusteella.
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Tarkistus 177
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että kyseiset 
hyvitykset ovat peräisin kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet 1 kohdassa 
tarkoitetun sopimuksen.

4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että kyseiset 
hyvitykset ovat peräisin muista 
jäsenvaltioista tai kolmansista maista, 
jotka ovat ratifioineet 1 kohdassa 
tarkoitetun sopimuksen.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.

Kukin jäsenvaltio voi myydä
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle 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. Lisäksi tällä tavalla järjestelmä olisi oikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka 
ovat täyttäneet velvollisuutensa.



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

FI

Tarkistus 178
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Huutokaupoista saadut tulot on 
käytettävä lisähankkeisiin ja 
investointeihin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta olisimme tehokkaita ja saavuttaisimme vähennystavoitteemme tai enemmänkin, meidän 
on oltava varmoja, että huutokaupoista saatavat tulot käytetään lisäpyrkimyksiin 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 179
Edite Estrela

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä tai
hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä.

5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä, 
joilla taataan laatu ja täydentävyys ja 
myötävaikutetaan kestävään kehitykseen,
tai hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä.

Or. pt



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

FI

Tarkistus 180
Linda McAvan

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun kansainvälinen sopimus on 
tehty, komissio tarkistaa 4 artiklassa 
tarkoitettujen hanketoiminnoista saatujen 
hyvitysten käytön rajaa ja, jos se katsoo, 
että rajan muuttaminen on tarpeen, 
komissio voi tehdä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 4 
artiklan muuttamisesta rajan 
nostamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tässä vaiheessa emme tiedä, miltä uusi kansainvälinen ilmastonmuutossopimus tulee 
näyttämään, eikä meidän pitäisi ennalta tuomita kansainvälisten neuvottelujen tulosta. 
Kuitenkin komissio on koko paketin osalta määrännyt, että kehys on mukautettava uuteen 
kansainväliseen sopimukseen. Johdonmukaisuuden vuoksi meidän olisi tehtävä sama 
hanketoiminnoista saatujen hyvitysten käytölle asetettaville rajoille lisäämällä artiklaan 
tarkistuslauseke. EU:lla olisi oltava välineet valmiina vastaamaan nopeasti mahdollisiin 
tarkistettuihin järjestelyihin, jotka koskevat hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
maailmanlaajuisessa sopimuksessa.

Tarkistus 181
Anders Wijkman

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Poiketen 4 ja 6 artiklasta jäsenvaltiot 
voivat käyttää hyvityksiä seuraavista 

hankkeista:
1. puhtaan kehityksen mekanismin 
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hallintoneuvoston sertifioimat metsitys- ja 
metsien uudelleenistutushankkeet sekä 
hankkeet, jotka on todennettu 
yhteistoteutushankkeiden 
valvontakomiteamenettelyllä;
2. metsänhoitotoiminta kehitysmaissa, 
joiden kanssa on tehty sopimus direktiivin 
2003/87/EY 11 a artiklan 5 kohdan 
nojalla; sekä 
3. muut metsänhoitohankkeet 
kehitysmaissa tämän päätöksen 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n olisi kunnioitettava kansainvälisiä sitoumuksiaan ja sallittava jäsenvaltioidensa käyttää 
metsähyvityksiä, jotka EU on hyväksynyt Kioton pöytäkirjan ja tulevien kansainvälisten 
ilmastonmuutossopimusten nojalla. Metsähyvitykset ovat lisäksi tehokkain keino varmistaa, 
että kehitysmaat sitoutuvat pitkällä aikavälillä ja uskottavalla tavalla välttämään metsien 
hävittämistä ja edistämään metsitystä ja metsien uudelleenistutusta koskevia pyrkimyksiä, 
jotka ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Tarkistus 182
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Poiketen 4 ja 6 artiklasta jäsenvaltiot 
voivat käyttää hyvityksiä seuraavista 

hankkeista:
1. puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimat metsitys- ja 
metsien uudelleenistutushankkeet sekä 
hankkeet, jotka on todennettu 
yhteistoteutushankkeiden 
valvontakomiteamenettelyllä;
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2. metsänhoitotoiminta kehitysmaissa, 
joiden kanssa on tehty sopimus direktiivin 
2003/87/EY 11 a artiklan 5 kohdan 
nojalla; sekä 
3. muut metsänhoitohankkeet 
kehitysmaissa tämän päätöksen 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n olisi kunnioitettava kansainvälisiä sitoumuksiaan ja sallittava jäsenvaltioidensa käyttää 
metsähyvityksiä, jotka EU on hyväksynyt Kioton pöytäkirjan ja tulevien kansainvälisten 
ilmastonmuutossopimusten nojalla. Metsähyvitykset ovat lisäksi tehokkain keino varmistaa, 
että kehitysmaat sitoutuvat pitkällä aikavälillä ja uskottavalla tavalla välttämään metsien 
hävittämistä ja edistämään metsitystä ja metsien uudelleenistutusta koskevia pyrkimyksiä, 
jotka ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.

Tarkistus 183
Robert Goebbels

Ehdotus päätökseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Nielujen aikaansaamien poistumien 

käyttö kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen puuttuessa

Kun kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta ei vuoden 2012 
jälkeen ole, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi 
käyttää kasvihuonekaasupäästöjen 
poistumia hiilinielujen kautta.

Or. en
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Perustelu

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

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

Ehdotus päätökseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2003/87/EY soveltamisalan 

laajentaminen
Tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitettua 
päästöjen enimmäismäärää mukautetaan 
sellaisen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määrän mukaan, joka 
on myönnetty direktiivin 2003/87/EY 11 
artiklan nojalla ja joka on tulosta 
kyseisen direktiivin soveltamisalaan 
lähteiden osalta tehdystä muutoksesta, 
komission hyväksyttyä lopullisesti 
kyseisen direktiivin mukaisesti kansalliset 
jakosuunnitelmat kaudelle 2008–2012.
Komissio julkaisee mukauttamisen 
tuloksena saadut määrät.

Or. en

Perustelu

Koska päästökauppajärjestelmä kuuluu tämän päätöksen soveltamisalaan, ei tarvita 
mukautusmekanismia päästökauppajärjestelmässä tapahtuvien ylitysten huomioon 
ottamiseksi, koska se ei kuitenkaan vaikuta mitenkään kansallisten tavoitteiden 
kokonaismääriin. 
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Tarkistus 185
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitettua 
päästöjen enimmäismäärää mukautetaan 
sellaisen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määrän mukaan, joka on 
myönnetty direktiivin 2003/87/EY 11 
artiklan nojalla ja joka on tulosta kyseisen 
direktiivin soveltamisalaan lähteiden osalta 
tehdystä muutoksesta, komission 
hyväksyttyä lopullisesti kyseisen 
direktiivin mukaisesti kansalliset 
jakosuunnitelmat kaudelle 2008–2012.

Tämän päätöksen 3 artiklassa tarkoitettua 
päästöjen enimmäismäärää mukautetaan

a) sellaisen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määrän mukaan, joka on 
myönnetty direktiivin 2003/87/EY 11 
artiklan nojalla ja joka on tulosta kyseisen 
direktiivin soveltamisalaan lähteiden osalta 
tehdystä muutoksesta, komission 
hyväksyttyä lopullisesti kyseisen 
direktiivin mukaisesti kansalliset 
jakosuunnitelmat kaudelle 2008–2012.

b) sen mukaan, että soveltamisalan 
ulkopuolelle jätetään pienet laitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 MW ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle ilmoitetut päästöt 
vähemmän kuin 25 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia direktiivin 
2003/87/EY 27 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 186
Avril Doyle

Ehdotus päätökseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Jäsenvaltioiden sitoumusten tukeminen 

yhteisön toimenpiteillä
1. Jotta ehdotetuilla yhteisön politiikoilla 
ja toimenpiteillä voitaisiin vaikuttaa 
merkittävästi – positiivisesti tai 
negatiivisesti – jäsenvaltioiden tekemien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseen, 
ehdotusten vaikutustenarviointiin on 
sisällyttävä arvio siitä, missä määrin 
ehdotukset vaikuttavat kunkin 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöihin 
ja yhteisöön kokonaisuudessaan.
2. Komissio laatii 31 päivään joulukuuta 
2010 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi kertomuksen positiivisista ja 
negatiivisista vaikutuksista, joita 
komission politiikoilla ja toimenpiteillä on 
kunkin jäsenvaltion, ja yhteisön 
kokonaisuudessaan, pyrkimyksiin 
rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä 3 
artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Suurimmalla osalla aloista, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään, yhteisön 
toimenpiteet ovat kriittisiä jäsenvaltioita kohtaan, jotta ne täyttäisivät velvoitteensa 
(esimerkiksi kuljetusala ja ajoneuvojen tehokkuusstandardit, rakennusten ja laitteiden 
tehokkuusstandardit, maatalous). Ehdotettujen yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden 
vaikutusta pitäisi arvioida politiikkojen laatimisvaiheessa ja niitä olisi tarkistettava 
säännöllisesti.
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Tarkistus 187
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Tämän päätöksen soveltamisesta saadun 
kokemuksen, kasvihuonekaasujen 
päästöjen tarkkailussa saavutetun 
edistymisen sekä kansainvälisen tilanteen 
kehittymisen perusteella komissio laatii 
tämän päätöksen soveltamisesta kattavan 
arviointikertomuksen.
Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 
päivään kesäkuuta 2015 mennessä ja 
liittää siihen tarvittaessa ehdotuksia. 
Kertomus olisi valmisteltava ja 
toimitettava yhdessä direktiivin 
2003/87/EY mukaisesti annettavan 
kertomuksen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä ehdotus tehdään rinnakkain päästökauppadirektiivin kanssa. Ilmasto- ja energiapaketti 
on hyvin monitahoinen ja pitkälle kehitetty politiikan väline, jonka toimintaa olisi 
tarkistettava kattavasti vuonna 2015. Kyseisessä prosessissa olisi käsiteltävä samanaikaisesti 
päästökauppajärjestelmään kuuluvia ja siihen kuulumattomia aloja.

Tarkistus 188
Satu Hassi

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan a 
kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon 

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–
4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon 
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mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella saatetaan teksti vastaamaan standardimuotoa, jolla viitataan uuteen 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. 

Tarkistus 189
Johannes Lebech

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kertomuksen päätöksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2016 ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia.

Komissio laatii kertomukset päätöksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
ensimmäisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2015 ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia. Tämän jälkeen 
kertomukset toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka toinen 
vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta. 

Or. en

Tarkistus 190
Roberto Musacchio

Ehdotus päätökseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en



PE409.586v01-00 54/58 AM\733292FI.doc

FI

Perustelu

Komission pitäisi ajantasaistaa liite uusilla tiedoilla sen mukaan, miten 3 artiklaa on 
muutettu.

Tarkistus 191
Péter Olajos

Ehdotus päätökseksi
Liite

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

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 tämä liite uudelleen ja 
laadittava uusi, jossa kenenkään ei sallita lisäävän päästöjään päästökauppaan 
kuulumattomilla aloilla.

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

Ehdotus päätökseksi
Liite

Komission teksti

Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen 

päästörajat vuoteen 2020 
mennessä suhteessa vuoden 

2005 
kasvihuonekaasupäästöihin, 
jotka ovat peräisin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä

Jäsenvaltioiden vuoden 2020 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka johtuvat 

3 artiklan täytäntöönpanosta

(tonnia, hiilidioksidiekvivalenttina)



AM\733292FI.doc 55/58 PE409.586v01-00

FI

Belgia -15% 70954356

Bulgaria 20% 35161279

Tšekki 9% 68739717

Tanska -20% 29868050

Saksa -14% 438917769

Viro 11% 8886125

Irlanti -20% 37916451

Kreikka -4% 64052250

Espanja -10% 219018864

Ranska -14% 354448112

Italia -13% 305319498

Kypros -5% 4633210

Latvia 17% 9386920

Liettua 15% 18429024

Luxemburg -20% 8522041

Unkari 10% 58024562

Malta 5% 1532621

Alankomaat -16% 107302767

Itävalta -16% 49842602

Puola 14% 216592037

Portugali 1% 48417146

Romania 19% 98477458

Slovenia 4% 12135860

Slovakia 13% 23553300

Suomi -16% 29742510
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Ruotsi -17% 37266379

Yhdistynyt 
kuningaskunta

-16% 310387829

Tarkistus

Jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen 

päästörajat vuoteen 2020 
mennessä suhteessa Kioton 
pöytäkirjan tavoitteeseen 

Jäsenvaltioiden vuoden 2020 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka johtuvat 

3 artiklan täytäntöönpanosta

(tonnia, hiilidioksidiekvivalenttina)

Belgia -18%                    110.535

Bulgaria -18%                  100.043

Tšekki -18%                  146.541

Tanska -18%                    45.402

Saksa -18%                   798.368

Viro -18%                    32.155

Irlanti -18%                   51.526

Kreikka -18%                   109.662

Espanja -18%                  273.256

Ranska -18%                  462.419 

Italia -18%                  396.270

Kypros -18%                  

Latvia -18%                   19.546

Liettua -18%                  37.278

Luxemburg -18%                   7.774

Unkari -18%                  88.948

Malta -18%                     
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Alankomaat -18%                   164.207

Itävalta -18%                   56.394

Puola -18%                  434.302 

Portugali -18%                   62.638

Romania -18%                  213.093

Slovenia -18%                  15.355

Slovakia -18%                  54.355 

Suomi -18%                   58.223

Ruotsi -18%                  61.531 

Yhdistynyt 
kuningaskunta

-18%
                559.581

Or. en

Perustelu

Vuodelle 2020 asetetun EU:n päästöjen vähennystavoitteen saavuttamiseksi kunkin 
jäsenvaltion olisi vähennettävä päästöjään 18 prosentilla suhteessa niiden Kioton pöytäkirjan 
tavoitteeseen. Kypros ja Malta eivät sisälly liitteeseen I eikä niille ole Kioton pöytäkirjan 
tavoitteita. Siksi olisi neuvoteltava niitä koskevista määristä.

Tarkistus 193
Urszula Krupa

Ehdotus päätökseksi
Liite – rivi 20

Komission teksti Tarkistus

Puola   14 %   216592037 Puola 20 % 52
 227991617

Or. en
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Perustelu

Puola täyttää kaikki hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskeviin tavoitteisiin liittyvät 
velvoitteensa esimerkillisellä tavalla.

Samanaikaisesti sen energiantuotanto ja teollisuus ovat melkein sataprosenttisesti 
riippuvaisia hiilestä.

Puola ei kykene saavuttamaan asetettua tavoitetta (14 prosenttia), joka todennäköisesti 
hidastaa sen talouskasvua ja tekee tyhjäksi tähän mennessä tehdyt ponnistelut.

Tässä tarkistuksessa esitetty 20 prosentin raja on ehdoton minimi, jotta Puolan talous voi 
jatkaa nykyisellä tiellä kohti kestävää talouskasvua ja jotta maa voi mukautua uusiin 
määräyksiin.
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