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LÜHISELGITUS 

Edukaks üleminekuks vähese CO2-heitega majandusele on vaja stabiilset kliimapoliitika 

raamistikku. Heite vähendamise protsessi käivitamiseks ja jätkusuutlikuks elluviimiseks 

peavad kõik sektorid andma sellesse oma panuse. Seetõttu on LULUCFi sektori kaasamine 

alates 2021. aastast Euroopa Liidu kliimapoliitikasse tulevikku suunatud kliimapoliitika 

oluline osa.  

Põllu- ja metsamajandusel on ühiskonna jaoks keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne 

funktsioon. Seda säästva põllumajanduse ja metsa säästva majandamise multifunktsionaalset 

rolli tuleb Euroopa kliimapoliitikas tunnustada. Seetõttu peavad stiimulid kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks olema kooskõlas varustuskindluse tagamise ja Euroopa kui 

jätkusuutliku toidu ja biomassi tootmiskoha säilitamise selge tunnustamisega. Põllumajandus 

ja biomassi säästev kasutamine ei ole kliimaalaste ambitsioonidega vastuolus, vaid neid tuleks 

käsitleda lahenduse osana.  

Õiglase lähtepositsiooni saavutamiseks tuleb sektori eelnevat panust igal juhul arvesse võtta. 

Euroopa põllumajandussektor on oma heitkoguseid alates 1990. aastast juba 24% võrra 

vähendanud.  

Samal ajal on keskse tähtsusega fossiilsete ja biogeensete kasvuhoonegaaside selge 

eristamine. Põllu- ja metsamajandust ei tohi degradeerida teiste heiteallikate CO2 sidujaks. 

Tunnustada tuleb bioenergia, biomajanduse ja puidutoodete kasutamise asendusmõju. 

Kliimaeesmärkide saavutamises on väga oluline osa keskkonnasäästliku majanduse 

edendamisel.  

Seetõttu tuleb rõhutada järgmisi muudatusi võrreldes komisjoni ettepanekuga: 

1) Säästva põllumajanduse eestvedajaid ei tohi karistada.  

Möödunud aastatel juba keskkonna- ja kliimameetmed kehtestanud liikmesriikidel peab 

olema võimalus neid põllumajanduse baasaasta arvutamisel arvesse võtta. 

2)  Metsamaa ja metsa säästva majandamise osas on liikmesriikide vahel märkimisväärseid 

erinevusi.  

Seetõttu tuleb panustada mitte ainuüksi metsastamismeetmete positiivsetele 

kliimakaitsealastele mõjudele, vaid tunnustada eelkõige ka metsa säästva majandamise ja 

biomassi kasutamise kliimakaitsealast potentsiaali.  

3) Metsadega seotud heitkoguste võrdlustaseme kindlaksmääramiseks tuleb välja töötada 

süsteem, mille puhul võetakse arvesse subsidiaarsuse põhimõtet.  

Metsadega seotud heitkoguste võrdlustaseme kindlaksmääramisel järgitavate kriteeriumide 

puhul peavad liikmesriigid võtma arvesse biomassi säästvat kasutamist, ELi biomajanduse 

strateegia elluviimist ja energiavarustuskindluse tagamist. Nagu nõuti juba Euroopa 

Parlamendi raportis Euroopa uue metsandusstrateegia kohta1, tuleb alalist metsakomiteed 

tugevdada ja komisjon peab temaga tehnilise toe osas konsulteerima. 

                                                 
1 Raport teemal „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks“ (2014/2223(INI)), 7. aprill 2015  
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4. Delegeeritud õigusakte tuleb kasutada üksnes alusakti vähem oluliste osade muutmiseks.   
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) 10. juunil 2016 esitas komisjon 

ettepaneku, mille kohaselt EL peaks 

ratifitseerima Pariisi kokkuleppe. 
Käesolev seadusandlik ettepanek aitab ellu 

viia liidu kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid kõigis 

majandusharudes nii, nagu on kinnitatud 

liidu ja selle liikmesriikide kavakohases 

riiklikult kindlaksmääratud 

vähendamiskohustuses, mis esitati ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

sekretariaadile 6. märtsil 2015.10 

(3) Nõukogu ratifitseeris Pariisi 

kokkuleppe 5. oktoobril 2016 pärast seda, 

kui Euroopa Parlament oli andnud 4. 

oktoobril 2016 nõusoleku. Pariisi 

kokkulepe jõustus 4. novembril 2016 ja 

selle eesmärk on hoida maailma keskmine 

õhutemperatuuri tõus tööstuseelse 

tasemega võrreldes kindlalt alla 2°C ja 

teha jõupingutusi, et hoida keskmine 

temperatuuritõus alla 1,5°C viisil, mis ei 

ohusta toidutootmist ja toiduga 

kindlustatust. Kokkuleppes rõhutatakse 

ka metsa säästva majandamise rolli heite 

ja sidumise tasakaalu eesmärgi 

saavutamisel. Käesolev seadusandlik 

ettepanek aitab ellu viia liidu kohustust 

vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid kõigis majandusharudes nii, 

nagu on kinnitatud liidu ja selle 

liikmesriikide kavakohases riiklikult 

kindlaksmääratud vähendamiskohustuses, 

mis esitati ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni sekretariaadile 6. 

märtsil 2015.10 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Selgitus 

Pariisi kokkuleppe ratifitseerimiseset tulenevalt on oluline teksti ajakohastada. Lisaks on 

põhjendust 3 vaja täiendada viitega Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punktile b, mis 

puudutab toidutootmist, ning artiklile 5 metsade säästva majandamise rolli kohta heite ja 

sidumise tasakaalu eesmärgi saavutamisel. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Pariisi kokkuleppes on muu hulgas 

püstitatud pikaajaline eesmärk, mis on 

kooskõlas eesmärgiga hoida üleilmne 

temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C 

võrreldes industriaalühiskonna eelse 

tasemega ning jätkata jõupingutusi 

temperatuuri tõusu hoidmiseks alla 1,5 °C 

võrreldes industriaalühiskonna eelse 

tasemega. Selle eesmärgi saavutamiseks 

peaksid kokkuleppe osalised koostama 

järjestikused riiklikult kindlaks määratud 

panused, neist teatama ja need ellu viima. 

Pariisi kokkulepe asendab lähenemisviisi, 

mis võeti kasutusele 1997. aastal Kyoto 

protokolliga, mis pärast 2020. aastat enam 

ei kehti. Samuti kutsutakse Pariisi 

kokkuleppes üles leidma käesoleva sajandi 

teisel poolel tasakaalu inimtekkeliste 

kasvuhoonegaaside allikatest pärit heite ja 

sidujates seotud kasvuhoonegaaside vahel 

ning nõutakse, et kokkuleppeosalised 

võtaksid meetmeid kasvuhoonegaaside 

sidujate ja reservuaaride, sealhulgas 

metsade, kaitsmiseks ja vajaduse korral 

tõhustamiseks. 

(4) Pariisi kokkuleppes on muu hulgas 

püstitatud pikaajaline eesmärk, mis on 

kooskõlas eesmärgiga hoida üleilmne 

temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C 

võrreldes industriaalühiskonna eelse 

tasemega ning jätkata jõupingutusi 

temperatuuri tõusu hoidmiseks alla 1,5 °C 

võrreldes industriaalühiskonna eelse 

tasemega. Samuti on selle eesmärk 

suurendada võimet kohaneda 

kliimamuutuste ebasoodsa mõjuga ja 

parandada vastupanuvõimet kliima 

muutumisele ning edendada vähese 

kasvuhoonegaaside heitega arengut viisil, 

mis ei ohusta toidutootmist. Pariisi 

kokkuleppe eesmärgi saavutamiseks 

peaksid kokkuleppe osalised koostama 

järjestikused riiklikult kindlaks määratud 

panused, neist teatama ja need ellu viima. 

Pariisi kokkulepe asendab lähenemisviisi, 

mis võeti kasutusele 1997. aastal Kyoto 

protokolliga, mis pärast 2020. aastat enam 

ei kehti. Samuti kutsutakse Pariisi 

kokkuleppes üles leidma käesoleva sajandi 

teisel poolel tasakaalu inimtekkeliste 

kasvuhoonegaaside allikatest pärit heite ja 

sidujates seotud kasvuhoonegaaside vahel 

ning nõutakse, et kokkuleppeosalised 

võtaksid meetmeid kasvuhoonegaaside 

sidujate ja reservuaaride, sealhulgas 

metsade, kaitsmiseks ja vajaduse korral 

tõhustamiseks. Osalised tunnistavad, et 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega 

kohanemise meetmed peaksid järgima 

täieliku läbipaistvuse põhimõtet, võttes 

arvesse ökosüsteeme, ning nende aluseks 

ja suunisteks peaksid olema parimad 

olemasolevad teaduslikud andmed. 

Selgitus 

Pariisi kokkulepet käsitlevat põhjendust tuleks täiendada viitega kokkuleppe artikli 2 lõike 1 



 

AD\1126397ET.docx 7/33 PE597.534v02-00 

 ET 

punktile b, rõhutamaks et sektoris on mitmeid eesmärke ja probleeme, ning artiklile 7 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Et saavutada negatiivsed 

heitkogused, mida on vaja Pariisi 

kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks, 

peab atmosfäärist pärinevate 

kasvuhoonegaaside sidumine 

maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 

metsanduse kaudu olema töökindel ning 

seda ei tuleks kasutada üksnes teistest 

allikatest pärinevate heitkoguste 

vähendamise kompenseerimiseks. Kuna 

LULUCFi sektorist pärinevate 

kasvuhoonegaaside sidumist on võimalik 

tagasi pöörata, ei tohiks neid kasutada 

heitkoguste kompenseerimiseks ja neid 

tuleks käsitleda eraldiseisva sambana 

liidu kliimapoliitika raames. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) 24. oktoobri 2014. aasta Euroopa 

Ülemkogu tunnistas ka, et on mitu 

põllumajandus- ja maakasutussektori 

eesmärki, mida iseloomustab väiksem 

leevenduspotentsiaal, samuti vajadus 

tagada liidu toiduga kindlustatuse ja 

kliimamuutustega seotud eesmärkide 

vaheline kooskõla. Euroopa Ülemkogu 

palus komisjonil uurida, millised oleksid 

parimad võimalused ergutada toiduainete 

tootmise jätkusuutlikku intensiivistamist, 

optimeerides samas selle sektori panust 

kasvuhoonegaaside mõju leevendamisse ja 

nende sidumisse, sealhulgas metsastamise 

(5) 24. oktoobri 2014. aasta Euroopa 

Ülemkogu tunnistas ka, et on mitu 

põllumajandus- ja maakasutussektori 

eesmärki, mida iseloomustab väiksem 

leevenduspotentsiaal, samuti vajadus 

tagada liidu toiduga kindlustatuse ja 

kliimamuutustega seotud eesmärkide 

vaheline kooskõla. Lisaks aitab tootmise 

suurendamisele ja ökoloogilise jalajälje 

vähendamisele kaasa ka tehnoloogiliste 

lahenduste rakendamine põllumajandus- 

ja metsandussektorites. Euroopa 

Ülemkogu palus komisjonil uurida, 

millised oleksid parimad võimalused 
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kaudu, ning töötada välja poliitika, kuidas 

lisada maakasutus, maakasutuse muutus ja 

metsandus (LULUCF) 2030. aastani 

ulatuvasse kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise raamistikku niipea, kui see on 

tehniliselt võimalik, kuid igal juhul enne 

2020. aastat. 

ergutada toiduainete tootmise 

jätkusuutlikku intensiivistamist, 

optimeerides samas selle sektori panust 

kasvuhoonegaaside mõju leevendamisse ja 

nende sidumisse, sealhulgas metsastamise 

kaudu, ning töötada välja poliitika, kuidas 

lisada maakasutus, maakasutuse muutus ja 

metsandus (LULUCF) 2030. aastani 

ulatuvasse kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise raamistikku niipea, kui see on 

tehniliselt võimalik, kuid igal juhul enne 

2020. aastat. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) LULUCFi sektor saab toetada 

kliimamuutuste mõju leevendamist mitmel 

viisil, eelkõige vähendades heidet ning 

säilitades ja suurendades sidumist ja 

süsinikuvarusid. Selleks et eelkõige CO2 

sidumise eesmärgil võetavad meetmed 

oleksid tõhusad, on oluline 

süsinikureservuaaride pikaajaline stabiilsus 

ja kohandatavus. 

(6) Kliimamuutuste vastases võitluses 

on peamine sihtmärk vähendada praegust 

CO2 taset atmosfääris ja vähendada 

heitkoguseid. LULUCFi sektor saab 

toetada kliimamuutuste mõju leevendamist 

mitmel viisil, eelkõige vähendades heidet 

ning säilitades ja suurendades sidumist ja 

süsinikuvarusid, asendades fossiilkütused 

metsa biomassist saadava 

taastuvenergiaga ning rakendades 

säästvast metsamajandusest pärinevate 

orgaaniliste ainete sidumisvõimet ja 

potentsiaali fossiilkütuste asendajatena, 

võttes arvesse nende ainete kogu 

olelusringi toormaterjali tootmisest 

töötlemise ja tootmise etappideni. 

Biomajandus ja bioenergia on 

möödapääsmatud fossiilkütustevaba ja 

keskkonnasäästliku majanduse poole 

liikumisel. Selleks et eelkõige CO2 

sidumise eesmärgil võetavad meetmed 

oleksid tõhusad, on oluline 

süsinikureservuaaride pikaajaline stabiilsus 

ja kohandatavus. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Täiustatud majandamistavad 

võivad aidata oluliselt vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet LULUCFi 

sektoris. Selleks et aidata liikmesriikidel 

saavutada oma eesmärke, tuleks edendada 

uuenduslike tavade arengut ning 

ergutada maaomanikke kasutama 

täiustatud majandamistavasid, nagu 

täppispõllumajandust, täppismetsandust 

ja arukat põllumajandust. 

Selgitus 

Täppispõllumajanduse ja -metsanduse abil saab heitkoguseid vähendada, nt kütuste, väetiste 

ja pestitsiidide kasutamise optimeerimise teel. Selline arukas põllumajandus on kasulik 

põllumajandustootjatele, metsamajandajatele ja keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Ühise põllumajanduspoliitika 

meetmed ja riiklik poliitika mõjutavad 

põllumaa, rohumaa ja märgalade 

heiteprofiili. Käesolevas määruses 

sätestatud maa-arvestuskategooriate 

baasperioodi osas tuleks arvutamisel 

arvesse võtta liikmesriikide poolt 

nimetatud perioodil rakendatud 

põllumajanduse keskkonnameetmeid. 

Selgitus 

Põllumajanduse keskkonnameetmete tunnustamine on oluline selleks, et mitte karistada 

varaseid tegutsejaid. 

 



 

PE597.534v02-00 10/33 AD\1126397ET.docx 

ET 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Metsamaast tulenev heide ja selle 

sidumine sõltub ka mitmetest looduslikest 

asjaoludest, vanuselisest struktuurist ning 

samuti varasematest ja praegustest 

majandamistavadest. Baasaasta kasutamine 

ei suudaks kajastada neid tegureid, nendest 

tulenevat tsüklilist mõju heitele ja 

sidumisele ega nende varieerumist aastate 

lõikes. Selle asemel tuleks asjaomastes 

eeskirjades sätestada võrdlustasemete 

kasutamine, et välistada loodusliku ja 

riigiomase eripära mõju. Kuna ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooniga ega 

Kyoto protokolliga ei ole rahvusvahelist 

läbivaatamist ette nähtud, tuleks kehtestada 

läbivaatamismenetlus, mis tagaks 

läbipaistvuse ja parandaks selle kategooria 

arvestuskvaliteeti. 

(9) Metsamaast tulenev heide ja selle 

sidumine sõltub ka mitmetest looduslikest 

asjaoludest, vanuselisest struktuurist ning 

samuti varasematest ja praegustest 

majandamistavadest, mis liikmesriigiti 

oluliselt erinevad. Baasaasta kasutamine ei 

suudaks kajastada neid tegureid, nendest 

tulenevat tsüklilist mõju heitele ja 

sidumisele ega nende varieerumist aastate 

lõikes. Selle asemel tuleks asjaomastes 

eeskirjades sätestada võrdlustasemete 

kasutamine, et käsitleda loodusliku ja 

riigiomase eripära mõju, nagu Horvaatia 

puhul, kus metsi ei olnud võimalik 

majandada tulenevalt riigi territooriumi 

okupeerimisest, Horvaatia iseseisvussõjast 

ning sõjaaegsest ja -järgsest olukorrast. 

Asjaomastes eeskirjades tuleks sätestada 

ka sidusus ning Forest Europe’i (Euroopa 

metsade kaitset käsitlev ministrite 

konverents) metsa säästva majandamise 

alased nõuded. Kuna ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooniga ega Kyoto 

protokolliga ei ole rahvusvahelist 

läbivaatamist ette nähtud, tuleks kehtestada 

liikmesriikide jaoks läbipaistev menetlus, 

et parandada auditeeritavust ja selle 

kategooria arvestuskvaliteeti. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kui komisjon otsustab riiklike 

metsanduse arvestuskavade 

läbivaatamisel kooskõlas komisjoni 

otsusega (C(2016)3301) kasutada 

ekspertidest koosneva läbivaatusrühma 

(10) Metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme liikmesriikide poolse 

kindlaksmääramise menetlus peaks olema 

läbipaistev ja kooskõlas Forest Europe’i 

(Euroopa metsade kaitset käsitlev 
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abi, peaks ta toetuma headele tavadele 

ning ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni raames tehtud 

eksperdiläbivaatuste kogemustele (sh 

liikmesriikide ekspertide osalus ja 

soovitused) ning valima liikmesriikidest 

piisaval arvul eksperte. 

ministrite konverents) metsa säästva 

majandamise alaste nõuetega1a. Komisjon 
peaks liikmesriike abistama, toetudes 

headele tavadele ning ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni raames 

tehtud eksperdiläbivaatuste kogemustele. 

Selles kontekstis on asjakohane, et 

komisjon pakuks tehnilist abi IV lisas 

sätestatud kriteeriumidele vastavuse 

kontrollimisel, konsulteerides eelnevalt 

nõukogu otsuse 89/367/EMÜ1b alusel 

asutatud alalise metsakomiteega. 

 __________________ 

 1a Forest Europe – Euroopa metsade 

kaitset käsitlev ministrite konverents, 

valitsustevaheline läbirääkimiskomitee 

Euroopa metsi käsitleva õiguslikult siduva 

kokkuleppe saavutamiseks: 

http://www.foresteurope.org/. 

 1b Nõukogu 29. mai 1989. aasta otsus 

89/367/EMÜ, millega luuakse alaline 

metsakomitee (EÜT L 165, 15.6.1989, lk 

14). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 

IPCC suunistes on kirjas, et biomassi 

põletamisel tekkiva heite väärtuseks võib 

energeetikasektoris arvestada nulli, 

tingimusel et kõnealune heide arvestatakse 

LULUCFi sektoris. Määruse (EL) nr 

601/2012 artikli 38 ja määruse (EL) nr 

525/2013 sätete kohaselt arvestatakse 

biomassi põletamisel tekkivat heidet ELis 

nullväärtusega, seega saaks kooskõla IPCC 

suunistega tagada ainult siis, kui seda 

heidet arvestataks korrektselt käesoleva 

määruse alusel. 

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud 

IPCC suunistes on kirjas, et biomassi 

põletamisel tekkiva heite väärtuseks võib 

energeetikasektoris arvestada nulli, 

tingimusel et kõnealune heide arvestatakse 

LULUCFi sektoris. Määruse (EL) nr 

601/2012 artikli 38 ja määruse (EL) nr 

525/2013 sätete kohaselt arvestatakse 

biomassi põletamisel tekkivat heidet liidus 

nullväärtusega, seega saaks kooskõla IPCC 

suunistega tagada ainult siis, kui seda 

heidet arvestataks korrektselt käesoleva 

määruse alusel. Käesolevas määruses 

sätestatud bioenergia arvestuseeskirjad ei 

tohiks takistada säästva biomassi 
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kasutamist energeetikasektoris heite 

tekitamise kaudu LULUCFi sektoris. 

Selgitus 

Bioenergia potentsiaali fossiilkütuste asendamisel tuleb korrektselt kajastada. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Raietoodete säästva kasutamise 

suurenemine võib oluliselt piirata 

atmosfääri paiskuvat heidet ja suurendada 

kasvuhoonegaaside sidumist atmosfäärist. 

Selleks et pakkuda stiimulid pika 

olelusringiga raietoodete ulatuslikumaks 

kasutamiseks, tuleks arvestuseeskirjadega 

tagada, et liikmesriigid kajastaksid 

arvestuses täpselt muudatusi raietoodete 

süsinikureservuaarides nende toimumise 

ajal. Komisjon peaks andma suuniseid 

raietoodete puhul kasutatava 

arvestusmetoodikaga seotud küsimustes. 

(12) Raietoodete säästva kasutamise 

suurenemine võib oluliselt piirata 

heitkoguseid tänu asendusefektile 

(arvestades teiste sektorite energia- ja 

CO2-mahukust – näiteks tsemenditootmise 

arvele langeb ligi 8 % maailma CO2-

heitkogustest) ja suurendada 

kasvuhoonegaaside sidumist atmosfäärist. 

Selleks et tunnustada, soodustada ning 

pakkuda stiimuleid pika olelusringiga 

raietoodete ulatuslikumaks kasutamiseks, 

tuleks arvestuseeskirjadega tagada, et 

liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 

muudatusi raietoodete 

süsinikureservuaarides nende toimumise 

ajal, vähendades nii muude, 

mittebiolagunevate materjalide (nt plastik) 

kasutamist. Komisjon peaks andma 

suuniseid raietoodete puhul kasutatava 

arvestusmetoodikaga seotud küsimustes. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Looduslikud häiringud, nagu 

metsatulekahjud, kahjurite või haiguste 

levik, äärmuslikud ilmastikunähtused või 

geoloogilised häiringud, mille üle 

liikmesriigil puudub kontroll ja mida 

(13) Looduslikud häiringud, nagu 

metsatulekahjud, kahjurite või haiguste 

levik, äärmuslikud ilmastikunähtused või 

geoloogilised häiringud, mille üle 

liikmesriigil puudub kontroll ja mida 
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liikmesriik oluliselt ei mõjuta, võivad 

põhjustada ajutist kasvuhoonegaaside 

heidet LULUCFi sektoris või varasema 

sidumise tagasipööramist. Kuna viimane 

võib olla tingitud ka majandamisotsustest 

nt puude raiumise või istutamise kohta, 

tuleks käesoleva määrusega tagada, et 

sidumise tagasipööramine inimtegevuse 

tõttu oleks alati LULUCFi arvestuses 

täpselt kajastatud. Lisaks tuleks käesoleva 

määrusega liikmesriikidele ette näha 

piiratud võimalus jätta neist sõltumata 

tekkinud häiringute põhjustatud 

heitkogused oma LULUCFi arvestusest 

välja. Siiski ei tohiks see, mil viisil 

liikmesriigid kõnealuseid sätteid 

kohaldavad, kaasa tuua põhjendamatut 

arvestamata jätmist. 

liikmesriik oluliselt ei mõjuta, võivad 

põhjustada ajutist kasvuhoonegaaside 

heidet LULUCFi sektoris või varasema 

sidumise tagasipööramist. Kuna viimane 

võib olla tingitud ka majandamisotsustest 

nt puude raiumise või istutamise kohta, 

tuleks käesoleva määrusega tagada, et 

sidumise tagasipööramine inimtegevuse 

tõttu oleks alati LULUCFi arvestuses 

täpselt kajastatud. Lisaks tuleks käesoleva 

määrusega liikmesriikidele ette näha 

võimalus jätta neist sõltumata tekkinud 

häiringute põhjustatud heitkogused oma 

LULUCFi arvestusest välja. Siiski ei tohiks 

see, mil viisil liikmesriigid kõnealuseid 

sätteid kohaldavad, kaasa tuua 

põhjendamatut arvestamata jätmist ega 

heidutada liikmesriike võtmast ennetavaid 

meetmeid looduslike häiringute ohtude 

vähendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Sõltuvalt oma riiklikest eelistustest 

peaksid liikmesriigid saama valida 

asjakohase riikliku poliitika LULUCFi 

raames võetud kohustuste täitmiseks (sh 

võimalus kompenseerida ühe 

maakasutuskategooria heitkogused teise 

maakasutuskategooria heite sidumistega). 

Nad peaksid saama ka kumuleerida 

netosidumisi ajavahemikul 2021–2030. 

Nõuetele vastavuse saavutamise täiendava 

võimalusena tuleks jätkata 

liikmesriikidevahelist kauplemist. Kyoto 

protokolli teise kohustuste perioodi 

praktika põhjal peaks liikmesriigil olema 

ka võimalik siis, kui ta on määruses [] 

(milles käsitletakse liikmesriikide võetud 

siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside 

heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, 

et luua vastupidav energialiit ning täita 

Pariisi kokkuleppega võetud kohustusi, 

(14) Sõltuvalt oma riiklikest eelistustest 

peaksid liikmesriigid saama valida 

asjakohase riikliku poliitika LULUCFi 

raames võetud kohustuste täitmiseks (sh 

võimalus kompenseerida ühe 

maakasutuskategooria heitkogused teise 

maakasutuskategooria heite sidumistega). 

Nad peaksid saama ka kumuleerida 

netosidumisi ajavahemikul 2021–2030. 

Nõuetele vastavuse saavutamise täiendava 

võimalusena tuleks jätkata 

liikmesriikidevahelist kauplemist. Kyoto 

protokolli teise kohustuste perioodi 

praktika põhjal peaks liikmesriigil olema 

ka võimalik siis, kui ta on määruses EL nr 

.../... (milles käsitletakse liikmesriikide 

võetud siduvaid eesmärke 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

aastatel 2021–2030, et luua vastupidav 

energialiit ning täita Pariisi kokkuleppega 
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ning millega muudetakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 

525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja 

aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi 

käsitleva muu olulise teabe kohta) 

püstitatud eesmärke ületanud, võimalik 

kasutada seda ülejääki käesoleva määruse 

alusel võetud kohustuste täitmiseks. 

võetud kohustusi, ning millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

(EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite 

seire- ja aruandlusmehhanismi ning 

kliimamuutusi käsitleva muu olulise teabe 

kohta) püstitatud eesmärke ületanud, 

võimalik kasutada seda ülejääki, tagades 

samal ajal fossiilsete ja biogeensete 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 

selge eristamise. Seetõttu peaks raadatud 

maast, metsastatud maast, majandatavast 

metsamaast, majandatavast põllumaast ja 

majandatavast rohumaast tulenev aastane 

netosidumine piirduma 

põllumajandusega. Tulenevalt käesoleva 

määruse sätetest peaks liikmesriikidel 

olema võimalik kasutada kuni 425 

miljonit tonni netosidumisi, et täita oma 

jõupingutuse jagamist käsitlevas 

määruses sätestatud kohustusi.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Selleks et tagada tehingute 

asjakohane arvestus vastavalt käesolevale 

määrusele, sh paindlikkusmeetme 

kasutamine ja nõuetele vastavuse 

jälgimine, tuleks komisjonile anda õigus 

võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 290 kohaselt vastu õigusakte seoses 

mõistete, väärtuste ning 

kasvuhoonegaaside ja 

süsinikureservuaaride loetelude tehnilise 

kohandamisega, võrdlustasemete 

ajakohastamisega, tehingute arvestusega 

ning metoodika ja teabega seotud nõuete 

läbivaatamisega. Nende meetmete korral 

tuleb võtta arvesse komisjoni määrust (EL) 

nr 389/2013, millega luuakse liidu register. 

Vajalikud sätted peaksid olema koos ühes 

õigusaktis, kus on ühendatud direktiivi 

2003/87/EÜ, määruse (EL) nr 525/2013, 

määruse [] (milles käsitletakse 

(18) Selleks et tagada tehingute 

asjakohane arvestus vastavalt käesolevale 

määrusele, sh paindlikkusmeetme 

kasutamine ja nõuetele vastavuse 

jälgimine, tuleks komisjonile anda õigus 

võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 290 kohaselt vastu õigusakte seoses 

mõistete, väärtuste ning 

kasvuhoonegaaside ja 

süsinikureservuaaride loetelude tehnilise 

kohandamisega, raietoodete 

süsinikureservuaari kategooriate 

täiendamisega, tehingute arvestusega ning 

metoodika ja teabega seotud nõuete 

läbivaatamisega, et kajastada IPCC 

suuniste muudatusi, mis on vastu võetud 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

või Pariisi kokkuleppe organite poolt. 

Nende meetmete korral tuleb võtta arvesse 

komisjoni määrust (EL) nr 389/2013, 
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liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

aastatel 2021–2030, et luua vastupidav 

energialiit) ja käesoleva määruse kohased 

arvestust käsitlevad sätted. On eriti oluline, 

et komisjon korraldaks ettevalmistava töö 

käigus asjakohased konsultatsioonid, ka 

ekspertide tasandil, ning et need 

konsultatsioonid toimuksid vastavalt 

põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 

2016. aasta institutsioonidevahelises 

kokkuleppes parema õigusloome kohta. 

Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamises võrdne 

osalemine, saavad Euroopa Parlament ja 

nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide 

ekspertidega samal ajal ning nende 

ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele, millel 

arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

millega luuakse liidu register. Vajalikud 

sätted peaksid olema koos ühes õigusaktis, 

kus on ühendatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta 

direktiivi 2003/87/EÜ1a, määruse (EL) nr 

525/2013, määruse (EL) nr .../... (milles 

käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid 

eesmärke kasvuhoonegaaside heite 

vähendamiseks aastatel 2021–2030, et luua 

vastupidav energialiit) ja käesoleva 

määruse kohased arvestust käsitlevad 

sätted. On eriti oluline, et komisjon 

korraldaks ettevalmistava töö käigus 

asjakohased konsultatsioonid, ka 

ekspertide tasandil, ning et need 

konsultatsioonid toimuksid vastavalt 

põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 

2016. aasta institutsioonidevahelises 

kokkuleppes parema õigusloome kohta1b. 

Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamises võrdne 

osalemine, saavad Euroopa Parlament ja 

nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide 

ekspertidega samal ajal ning nende 

ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele, millel 

arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

 ________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 

oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, 

millega luuakse ühenduses 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega 

kauplemise süsteem ja muudetakse 

nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 

25.10.2003, lk 32). 

 1b ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Käesolev määrus tuleks selle üldise (19) Vastavalt 2018. aasta hõlbustavale 
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toimimise hindamiseks läbi vaadata 2024. 

aastal ja seejärel iga viie aasta tagant. 

Selline läbivaatamine võib toimuda ka 

Pariisi kokkuleppe üleilmse ülevaate 

tulemuste põhjal. 

dialoogile esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 28. 

veebruariks 2019 aruande käesoleva 

määruse ambitsioonikuse taseme 

piisavuse kohta. Käesolev määrus tuleks 

selle üldise toimimise hindamiseks läbi 

vaadata 2023. aastal ja seejärel iga kolme 

aasta tagant. Selline läbivaatamine võib 

toimuda ka Pariisi kokkuleppe üleilmse 

ülevaate tulemuste põhjal. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse I 

lisa A osas loetletud kasvuhoonegaaside 

heite ja sidumise suhtes, millest on teatatud 

vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 

artiklile 7 ja mis on toimunud 

ajavahemikul 2021–2030 liikmesriikide 

territooriumil mis tahes järgnevas maa-

arvestuskategoorias: 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse I 

lisa A osas loetletud kasvuhoonegaaside 

heite ja sidumise suhtes, millest on teatatud 

vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 

artiklile 7 ja mis on toimunud 

ajavahemikul 2021–2030 liikmesriikide 

territooriumil mis tahes järgnevas maa-

arvestuskategoorias ja muudes 

arvestuskategooriates: 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) raietooted. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) Metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustase on liikmesriigi territooriumil 
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majandatavast metsamaast tuleneva 

aastase keskmise netoheite või sellise heite 

netosidumise prognoos ajavahemikeks 

2021–2025 ja 2026–2030. 

Selgitus 

Artikli 8 lõikes 1 sätestatud metsadega seotud heitkoguste võrdlustasemed tuleks sätestada 

artiklis 3 koos muude mõistetega. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte, et kohandada lõike 1 mõisteid 

teaduse või tehnika arenguga ning tagada 

kooskõla nende mõistete ja 

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) poolt 2006. aastal 

kasvuhoonegaaside riiklike inventuuride 

kohta avaldatud suunistes (edaspidi „IPCC 

suunised“) esitatud asjaomaste mõistete 

muudatuste vahel. 

2. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte, et kohandada lõike 1 mõisteid, 

et tagada kooskõla nende mõistete ja 

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) poolt 2006. aastal 

kasvuhoonegaaside riiklike inventuuride 

kohta avaldatud suunistes (edaspidi „IPCC 

suunised“) esitatud asjaomaste mõistete 

muudatuste vahel, mis on vastu võetud 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

või Pariisi kokkuleppe organite poolt. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ajavahemikel 2021–2025 ja 2026–2030 

tagab iga liikmesriik artiklis 11 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid silmas pidades, et 

heide ei ületa sidumist, arvutatuna nende 

territooriumil asuvate ja artiklis 2 osutatud 

maa-arvestuskategooriate koguheite ja -

sidumise summana ning arvestatuna 

kooskõlas käesoleva määrusega. 

Ajavahemikel 2021–2025 ja 2026–2030 

tagab iga liikmesriik artiklis 11 sätestatud 

paindlikkusmeetmeid silmas pidades, et 

heide ei ületa sidumist, arvutatuna nende 

territooriumil asuvate ja artiklis 2 osutatud 

maa-arvestuskategooriate ja muude 

kategooriate koguheite ja -sidumise 

summana ning arvestatuna kooskõlas 

käesoleva määrusega. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik koostab arvestuse ja 

peab sellist arvestust, milles on täpselt 

kajastatud artiklis 2 osutatud maa-

arvestuskategooriatest pärit heide ja selle 

sidumine. Liikmesriigid tagavad, et nende 

arvestus ja muud käesoleva määrusega 

ettenähtud andmed on täpsed, täielikud, 

järjepidevad, võrreldavad ja läbipaistvad. 

Liikmesriigid tähistavad heite 

plussmärgiga (+) ja sidumise 

miinusmärgiga (–). 

1. Iga liikmesriik koostab arvestuse ja 

peab sellist arvestust, milles on täpselt 

kajastatud artiklis 2 osutatud maa-

arvestuskategooriatest ja muudest 

kategooriatest pärit heide ja selle 

sidumine, vastavalt ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni või Pariisi kokkuleppe 

organite poolt vastuvõetud 

aruandlussuunistele. Liikmesriigid 

tagavad, et nende arvestus ja muud 

käesoleva määrusega ettenähtud andmed 

on täpsed, täielikud, järjepidevad, 

võrreldavad ja läbipaistvad. Liikmesriigid 

tähistavad heite plussmärgiga (+) ja 

sidumise miinusmärgiga (–). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid hoiduvad igasugusest 

heite ja sidumise topeltarvestusest, 

eelkõige rohkem kui ühe maa-

arvestuskategooria heite või selle sidumise 

arvestamisest ainult ühe kategooria all. 

2. Liikmesriigid hoiduvad igasugusest 

heite ja sidumise topeltarvestusest, 

eelkõige rohkem kui ühe 

arvestuskategooria heite või selle sidumise 

arvestamisest ainult ühe kategooria all. 

Selgitus 

Tehakse ettepanek, et raietooted lisataks eraldi inventuuri- ja arvestuskategooriana. See oleks 

kooskõlas 2006. aasta IPCC suuniste ja UNFCCC arauandluspraktikaga. See tooks kaasa 

muudatused artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 4. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid lisavad iga maa-

arvestuskategooria kohta peetavasse 

arvestusse kõik muudatused I lisa B osas 

loetletud süsinikureservuaaride 

süsinikuvarudes. Liikmesriigid võivad 

otsustada jätta arvestusse lisamata 

muudatused süsinikureservuaaride 

süsinikuvarudes, kui asjaomane 

süsinikureservuaar ei ole allikas, v.a 

majandataval metsamaal oleva maapealse 

biomassi ja raietoodete puhul. 

4. Liikmesriigid lisavad iga 

arvestuskategooria kohta peetavasse 

arvestusse kõik muudatused I lisa B osas 

loetletud süsinikureservuaaride 

süsinikuvarudes. Liikmesriigid võivad 

otsustada jätta arvestusse lisamata 

muudatused süsinikureservuaaride 

süsinikuvarudes, kui asjaomane 

süsinikureservuaar ei ole allikas, v.a 

majandataval metsamaal oleva maapealse 

biomassi ja raietoodete puhul. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et kajastada 

IPCC suuniste muudatusi. 

6. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et kajastada 

IPCC suuniste muudatusi, mis on vastu 

võetud ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni või Pariisi kokkuleppe 

organite poolt. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast põllumaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast põllumaast tuleneva 

keskmise aastase heite ja selle sidumise 

baasperioodil 2005–2007. 

1. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast põllumaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast põllumaast tuleneva 

keskmise aastase heite ja selle sidumise 

baasperioodil või ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel kindlaks 
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määratud baasaastal. Võrdlusaluse 

valikust teavitatakse Euroopa Komisjoni 

hiljemalt 31. detsembriks 2018. 

Liikmesriigid võivad tasaarvestada 

baasperioodil rakendatud põllumajanduse 

keskkonnameetmed. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast rohumaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast rohumaast tuleneva 

keskmise aastase heite ja sidumise 

baasperioodil 2005–2007. 

2. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast rohumaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast rohumaast tuleneva 

keskmise aastase heite ja selle sidumise 

baasperioodil või ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel kindlaks 

määratud baasaastal. Võrdlusaluse 

valikust teavitatakse Euroopa Komisjoni 

hiljemalt 31. detsembriks 2018. 

Liikmesriigid võivad tasaarvestada 

baasperioodil rakendatud põllumajanduse 

keskkonnameetmed. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui baasperiood hõlmab 

põllumajanduse keskkonnameetmeid, 

nagu on osutatud lõigetes 1 ja 2, võivad 

liikmesriigid võtta arvesse meetmeid, nagu 

 – meetmed kliimamuutuste vastu ja 

kliimakaitsemeetmed, 

 – bioloogilise ja geneetilise 
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mitmekesisuse edendamine, 

 – mullaviljakuse edendamine, ning 

 – veekaitsemeetmed. 

Selgitus 

Määrusega ei tohiks karistada liikmesriike, kes juba rakendasid mitmeid põllumajanduse 

keskkonnameetmeid kooskõlas ÜPP programmidega. Neil liikmesriikidel peaks olema 

võimalik saada kasu oma headest tulemustest sellel perioodil. Baasperioodi heite ja sidumise 

arvutamisel tuleks arvesse võtta juba rakendatud põllumajanduse keskkonnameetmeid. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid, kes on otsustanud 

vastavalt artiklile 2 arvestada kohustuse 

täitmisel majandatavat märgala, arvestavad 

majandatavast märgalast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja/või 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast märgalast tuleneva keskmise 

aastase heite ja selle sidumise 

baasperioodil 2005–2007. 

4. Liikmesriigid, kes on otsustanud 

vastavalt artiklile 2 arvestada kohustuse 

täitmisel majandatavat märgala, arvestavad 

majandatavast märgalast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja/või 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

korrutades viiega liikmesriigi 

majandatavast märgalast tuleneva keskmise 

aastase heite ja selle sidumise 

baasperioodil või ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni alusel kindlaks 

määratud baasaastal. Võrdlusaluse 

valikust teavitatakse Euroopa Komisjoni 

hiljemalt 31. detsembriks 2018. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast metsamaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 

1. Liikmesriigid arvestavad 

majandatavast metsamaast tuleneva heite ja 

selle sidumise, lahutades ajavahemike 

2021–2025 ja 2026–2030 heitest ja 

sidumisest väärtuse, mis on saadud, 
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korrutades viiega metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustaseme. Metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustase on 

liikmesriigi territooriumil majandatavast 

metsamaast tuleneva aastase keskmise 

netoheite või sellise heite netosidumise 

prognoos ajavahemikeks 2021–2025 ja 

2026–2030. 

korrutades viiega metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustaseme. 

Selgitus 

Artikli 8 lõikes 1 sätestatud metsadega seotud heitkoguste võrdlustasemed tuleks sätestada 

artiklis 3 koos muude mõistetega. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui lõikes 1 osutatud arvutuse 

tulemus on metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme suhtes negatiivne, lisab 

liikmesriik oma majandatava metsamaa 

arvestusse kogu netosidumise, mis 

saadakse nii, et kuni 3,5 % liikmesriigi 

heitest baasaastal või III lisas sätestatud 

perioodil korrutatakse viiega. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid määravad IV lisa A osas 

sätestatud kriteeriumide alusel uue 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme. Nad esitavad komisjonile 

ajavahemiku 2021–2025 kohta riikliku 

metsanduse arvestuskava, sh uue 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme, 31. detsembriks 2018 ja 

ajavahemiku 2026–2030 kohta 30. juuniks 

2023. 

Liikmesriigid määravad IV lisa A osas 

sätestatud kriteeriumide alusel uue 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme. Nad esitavad komisjonile 

ajavahemiku 2021–2025 kohta riikliku 

metsanduse arvestusaruande, sh uue 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme, 31. detsembriks 2018 ja 

ajavahemiku 2026–2030 kohta 30. juuniks 

2023. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riiklik metsanduse arvestuskava sisaldab 

kõiki IV lisa B osas loetletud elemente ja 

kavandatud uut metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustaset, mis põhineb 

praeguse, riigimetsade puhul aastatel 

1990–2009 metsa tüübi ja vanuseklassi 

järgi dokumenteeritud metsamajandamise 

tava ja intensiivsuse jätkumisel, 

väljendatuna CO2-ekvivalendi tonnidena 

aastas. 

Riiklik metsanduse arvestusaruanne 

sisaldab kõiki IV lisa B osas loetletud 

elemente ja kavandatud uut metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustaset, mis 

põhineb metsa aktiivse, säästva 

majandamise tava jätkumisel kooskõlas 

parimate kättesaadavate andmetega ja 

vastuvõetud riiklike 

metsandusprogrammide ja -poliitikaga, 

väljendatuna CO2-ekvivalendi tonnidena 

aastas, ning liikmesriigi säästvat 

metsamajandust käsitlevatel kehtivatel 

poliitikasuundadel ja meetmetel. Samuti 

põhineb see säästva metsanduse 

põhimõtetel ja liikmesriikide poolt enne 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme esitamist avaldatud 

riiklikel strateegiatel selles valdkonnas, 

samuti Pariisi kokkuleppe artikli 4.1 

eesmärgi täitmiseks läbi viidud 

pikaajalistel analüüsidel, s.o leida 

käesoleva sajandi teisel poolel tasakaal 

inimtekkeliste kasvuhoonegaaside 

allikatest pärit heite ja sidujates seotud 

kasvuhoonegaaside vahel. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riiklik metsanduse arvestuskava 

avaldatakse ja selle üle toimub avalik 

konsulteerimine. 

Riiklik metsanduse arvestusaruanne 

avaldatakse ja selle üle toimub avalik 

konsulteerimine. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid tõendavad riiklikus 

metsanduse arvestuskavas metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustaseme 

kehtestamiseks ning majandatava 

metsamaa arvestuses kasutatud meetodite 

ja andmete vahelist vastavust. Hiljemalt 

ajavahemiku 2021–2025 või 2026–2030 

lõpus esitab liikmesriik komisjonile oma 

võrdlustaseme tehnilise paranduse, kui see 

on kooskõla tagamiseks vajalik. 

4. Liikmesriigid tõendavad riiklikus 

metsanduse arvestusaruandes metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustaseme 

kehtestamiseks ning majandatava 

metsamaa arvestuses kasutatud meetodite 

ja andmete vahelist vastavust. Hiljemalt 

ajavahemiku 2021–2025 või 2026–2030 

lõpus esitab liikmesriik komisjonile oma 

võrdlustaseme tehnilise paranduse, kui see 

on kooskõla tagamiseks vajalik. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon vaatab riiklikud 

metsanduse arvestuskavad ja tehnilised 

parandused läbi ja hindab, kui suures 

ulatuses on kavandatud metsadega seotud 

heitkoguste uute või korrigeeritud 

võrdlustasemete määramisel arvestatud 

lõigetes 3 ja 4, samuti artikli 5 lõikes 1 

sätestatud põhimõtete ja nõuetega. 

Komisjon võib kavandatud metsadega 

seotud heitkoguste uusi või korrigeeritud 

võrdlustasemeid ümber arvutada määral, 

mil see on nõutav lõigetes 3 ja 4, samuti 

artikli 5 lõikes 1 sätestatud põhimõtete ja 

nõuete täitmise tagamiseks. 

5. Vastavalt IV lisas sätestatule 

hõlbustab komisjon liikmesriigi esitatud 

riikliku metsanduse arvestusaruande 

tehnilist hindamist ja mis tahes tehnilisi 

parandusi või kohandusi, et oleks 

võimalik hinnata, kui suures ulatuses on 

kavandatud metsadega seotud heitkoguste 

uute või korrigeeritud võrdlustasemete 

määramisel arvestatud lõigetes 3 ja 4, 

samuti artikli 5 lõikes 1 sätestatud 

põhimõtete ja nõuetega. Komisjon esitab 

tehnilised soovitused liikmesriikidele ja 

koostab kokkuvõtva aruande. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võtab lõike 5 kohast 

läbivaatamist arvesse võttes kooskõlas 

artikliga 14 vastu delegeeritud õigusakte, et 

muuta II lisa riiklikel metsanduse 

arvestuskavadel või esitatud tehnilistel 

parandustel, sealhulgas läbivaatamise 
käigus tehtud mis tahes ümberarvestustel 

põhinevate, liikmesriikide metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustasemete 

ajakohastamiseks. Kuni delegeeritud 

õigusakti jõustumiseni kasutatakse 

ajavahemike 2021–2025 ja/või 2026–2030 

jaoks liikmesriikide metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustasemeid, mis on 

määratletud II lisas. 

6. Komisjon võtab lõike 5 kohast 

tehnilist hindamist arvesse võttes 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta II lisa liikmesriikide 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustasemete ajakohastamiseks riiklike 
metsanduse arvestusaruannete või esitatud 

tehniliste paranduste ning tehnilise 

hindamise käigus tehtud mis tahes 

liikmesriikide poolsete ümberarvestuste 

alusel. Juhul kui liikmesriik ei ole oma 

metsadega seotud heitkoguste võrdlustaset 

ajakohastanud, kasutatakse ajavahemike 

2021–2025 ja/või 2026–2030 jaoks 

väärtust, mis on määratletud II lisas. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 lõike 1 kohases 

raietoodetega seotud arvestuses kajastavad 

liikmesriigid heidet ja sidumist, mis 

tuleneb V lisas kindlaksmääratud esimese 

astme lagunemise funktsiooni, metoodikate 

ja vaikimisi määratud poollaguaja alusel 

arvutatud muutustest raietoodete 

süsinikureservuaaris seoses toodetega, mis 

kuuluvad järgmistesse kategooriatesse: 

Liikmesriigid kajastavad heidet ja 

sidumist, mis tuleneb V lisas 

kindlaksmääratud esimese astme 

lagunemise funktsiooni, metoodikate ja 

vaikimisi määratud poollaguaja alusel 

arvutatud muutustest raietoodete 

süsinikureservuaaris seoses toodetega, mis 

kuuluvad järgmistesse kategooriatesse: 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid peavad arvestust raietoodete 

süsinikureservuaari muutustest tuleneva 

heite ja selle sidumise üle, märkides üles 

ajavahemike 2021–2025 ja 2026–2030 iga 
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aasta koguheite ja kogusidumise. 

Selgitus 

Raietooted on antopogeense/inimtegevuse otsene tagajärg ja seetõttu tuleks neid arvestada 

samuti nagu metsastatud maad. See tähendab, et muudatused raietoodetega seotud 

süsinikuvarudes lisatakse arvestusse.  

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon võtab artikli 14 kohaselt 31. 

detsembriks 2019 vastu delegeeritud 

õigusakti, et täiendada raietoodete 

süsinikureservuaari kategooriaid uute 

toodetega, näiteks säästvad, innovatiivsed, 

bioressursipõhised tooted, millel on 

positiivne asendusmõju ning V lisas 

kindlaks määratud vaikimisi määratud 

poollaguaeg. 

Selgitus 

Selleks et paremini tunnustada tulevaste innovatiivsete ja säästvate bioressursipõhiste toodete 

süsinikdioksiidi säilitamist LULUCFi arvestuses, peaks komisjon soovitama raietoodete 

süsinikureservuaaridesse täiendavaid kategooriaid. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte VI lisas esitatud metoodika ja 

teabega seotud nõuete läbivaatamiseks, et 

kajastada IPCC suuniste muudatusi. 

4. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte VI lisas esitatud metoodika ja 

teabega seotud nõuete läbivaatamiseks, et 

kajastada IPCC suuniste muudatusi, mis on 

vastu võetud ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni või Pariisi kokkuleppe 

organite poolt. 
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Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui koguheide liikmesriigis ületab 

sidumist ja kõnealune liikmesriik on 

määruse [ ] (milles käsitletakse 

liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

aastatel 2021–2030) alusel aastaks 

eraldatud heitkogused kustutanud, 

võetakse seda kogust arvesse artikli 4 

kohase kohustuse täitmisel liikmesriigi 

poolt. 

1. Kui koguheide liikmesriigis ületab 

sidumist ja kõnealune liikmesriik on ühe 

paindlikkusvariandina otsustanud 

määruse (EL) nr .../... (milles käsitletakse 

liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

aastatel 2021–2030) alusel aastaks 

eraldatud heitkogused kustutada, võetakse 

seda kogust arvesse artikli 4 kohase 

kohustuse täitmisel liikmesriigi poolt. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklites 3, 5, 8, 10 ja 13 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile määramata ajaks alates 

[jõustumise kuupäev]. 

2. Artiklites 3, 5, 8, 9, 10 ja 13 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [jõustumise kuupäev]. 

Selgitus 

Artikli vastavusse viimine artikli 9 muudatusettepanekuga. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab 28. veebruariks 2024 ja 

seejärel iga viie aasta tagant Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse toimimise kohta, oma 

panuse kohta 2030. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

Vastavalt 2018. aasta hõlbustavale 

dialoogile esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 28. 

veebruariks 2019 aruande käesoleva 

määruse ambitsioonikuse taseme 

piisavuse kohta. Komisjon esitab 28. 
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üldeesmärgi täitmisel ja Pariisi kokkuleppe 

eesmärkide saavutamisel ning võib 

vajaduse korral teha ettepanekuid. 

veebruariks 2023 ja seejärel iga kolme 

aasta tagant Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande käesoleva määruse 

toimimise kohta, oma panuse kohta 2030. 

aastaks seatud ELi kasvuhoonegaaside 

heite vähendamise üldeesmärgi täitmisel ja 

Pariisi kokkuleppe eesmärkide 

saavutamisel, et säilitada käesoleva 

määruse vastavus ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni või Pariisi kokkuleppe 

organite poolt vastu võetud asjaomaste 

otsustega, ning teeb ettepanekuid. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt B – alapunkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) metsastatud maa ja majandatava 

metsamaa puhul: raietooted. 

(f) metsastatud maalt ja majandatavalt 

metsamaalt pärinevad raietooted. 

Selgitus 

On tehtud ettepanek hõlmata raietooted eraldi kategooriana ja jätta raietooted metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustasemest välja, ning seetõttu on vaja teksti vastavalt muuta. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – tabel 2 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriikide metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustasemed, sh raietooted 

Liikmesriikide metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustasemed 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) võrdlustasemed peaksid tagama (c) võrdlustasemed peaksid tagama 
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tõhusa ja usaldusväärse arvestuse, mis 

kindlustab, et biomassi kasutamisest 

tulenevat heidet ja sidumist võetakse 

nõuetekohaselt arvesse; 

tõhusa ja usaldusväärse arvestuse, mis 

kindlustab, et majandatavast metsamaast 

tulenevat heidet ja sidumist võetakse 

nõuetekohaselt arvesse ning et heide ja 

selle sidumine on tasakaalus; 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) võrdlustasemed hõlmavad 

raietoodete süsinikureservuaari, mis 

võimaldab võrrelda kohese oksüdeerumise 

eeldust ning esimese astme lagunemise 

funktsiooni ja poollaguaegade 

kohaldamist; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) võrdlustasemetes tuleks arvesse 

võtta bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 

kaasaaitamise ja loodusressursside säästva 

kasutamise eesmärki, nagu on sätestatud 

ELi metsastrateegias, liikmesriikide 

riiklikus metsapoliitikas ja ELi 

bioloogilise mitmekesisuse strateegias; 

(e) võrdlustasemetes tuleks arvesse 

võtta bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 

kaasaaitamise ja loodusressursside nii 

energia tootmiseks kui ka muude 

fossiilkütustel põhinevate materjalide 

asendamiseks säästva kasutamise 

eesmärki, nagu on sätestatud liidu 

metsastrateegias, liikmesriikide riiklikes 

metsaprogrammides ja -poliitikates ning 

liidu biomajanduse ja bioloogilise 

mitmekesisuse strateegiates; Käesoleva 

määruse kohaselt ei karistata 

mahaarvamistega liikmesriiki, mis on 

hiljuti vastu võtnud või kavatseb vastu 

võtta uue metsamajandust ja selle 

ressursside kasutamist käsitleva poliitika, 

mille tulemuseks on puidu suurem 

ülestöötamine, eeldusel et see poliitika on 

ennetav ja kestlik ega vii liikmesriigi 

metsade pikaajalise sidumisvõime 
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vähenemiseni. 

 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) võrdlustasemed on kooskõlas 

kasvuhoonegaaside inventuuride ja 

asjakohaste varasemate andmetega ning 

põhinevad läbipaistval, täielikul, 

järjepideval, võrreldaval ja täpsel teabel. 

Eelkõige peab võrdlustaseme 

kujundamiseks kasutatud mudel suutma 

edasi anda riikliku kasvuhoonegaaside 

inventuuri varasemaid andmeid. 

(g) võrdlustasemed on kooskõlas 

kasvuhoonegaaside inventuuride ja 

asjakohaste varasemate andmetega ning 

põhinevad läbipaistval, täielikul, 

järjepideval, võrreldaval ja täpsel teabel. 

Kasvuhoonegaaside inventuurid viiakse 

kooskõlla asjaomaste otsustega, mis on 

vastu võetud ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni või Pariisi kokkuleppe 

organite poolt. Eelkõige peab 

võrdlustaseme kujundamiseks kasutatud 

mudel suutma edasi anda riikliku 

kasvuhoonegaaside inventuuri varasemaid 

andmeid. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – B osa – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

B. Riikliku metsanduse arvestuskava 

elemendid 

B. Riikliku metsanduse 

arvestusaruande elemendid 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – B osa – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva määruse artikli 8 kohaselt 

esitatud riiklik metsanduse arvestuskava 

Käesoleva määruse artikli 8 kohaselt 

esitatud riiklik metsanduse 

arvestusaruanne peab sisaldama järgmisi 
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peab sisaldama järgmisi elemente: elemente: 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – B osa – lõik 1 – punkt f – alapunkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) metsadest ja raietoodetest 

tulenevad heitkogused ja nende sidumised, 

nagu on näidatud kasvuhoonegaaside 

inventuurides ja asjakohastes varasemates 

andmetes, 

(2) metsadest tulenevad heitkogused ja 

nende sidumised, nagu on näidatud 

kasvuhoonegaaside inventuurides ja 

asjakohastes varasemates andmetes, 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – B osa – lõik 1 – punkt f – alapunkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) metsi iseloomustavad näitajad, sh 

vanuseline struktuur, juurdekasv, raiering 

ja muu metsamajandamisalane teave 

praeguse olukorra jätkumise stsenaariumi 

korral; 

(3) metsi iseloomustavad näitajad, sh 

vanuseline struktuur, juurdekasv, raiering 

ja muu asjakohane metsamajandamisalane 

teave; 
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