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LÜHISELGITUS 

Pariisi kokkulepe võeti vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste 

raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste konverentsi 21. istungjärgul, mis toimus 2015. aasta 

detsembris Pariisis. See kokkulepe on globaalne verstapost ühistegevuse tõhustamiseks ja 

kiirendab kogu maailmas üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelisele ühiskonnale ja sellega asendatakse lähenemisviis, mis võeti kasutusele 

1997. aastal Kyoto protokolliga. Võetakse kasutusele poliitika, et saavutada ELi siduv 

kohustus vähendada liidu kõigis majandusharudes kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 

vähemalt 40 % võrreldes 1990. aasta tasemega. Kokkuleppes on seatud pikaajaline eesmärk ja 

selles on öeldud, et maakasutuse ja metsamajandamise panus on kliimamuutuste 

leevendamise pikaajaliste eesmärkide saavutamisel otsustava tähtsusega. 

Käesoleva ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks, kuidas maakasutuse, maakasutuse 

muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektor kaasatakse alates 2021. aastast ELi kliimapoliitika 

raamistikku. Kuni selle ajani on ELile ja igale liikmesriigile Kyoto protokolliga (mille 

kehtivus lõpeb 2020. aasta lõpus) kehtestatud piirangud, sest nad peavad tagama, et 

LULUCFi sektor ei põhjusta täiendavaid heitkoguseid. Seega tuleb LULUCFi sektori 

haldamist edasi arendada ELi siseselt.  

Arvamuse koostaja väljendab komisjoni ettepaneku üle heameelt. Ta usub, et see on 

ambitsioonikas ettepanek, mis toetab vajadust kindlama arvestuskorra järele, mille eesmärk 

on aidata kaasa 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heite 40 % vähendamise eesmärgile.  

Arvamuse koostajale teeb muret komisjonile antud artiklites 3, 5, 8, 10 ja 13 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte. See õigus on antud määramata ajaks. Arvamuse koostaja 

teeb ettepaneku piirata seda aega viie aastaga kooskõlas aruandlusperioodi ajavahemikega 

2021–2025 ja 2026–2030.  

Maakasutus ja metsandus on tõhusa kliimapoliitika toetamisel ainulaadse positsiooniga. Seda 

seetõttu, et kõnealune sektor mitte ainult ei paiska õhku kasvuhoonegaase, vaid suudab ka 

vähendada atmosfääri CO2 sisaldust. Metsasektori panus ja pakutavad võimalused on 

ringmajanduse rakendamisel äärmiselt olulised.  

Käesolevas ettepanekus käsitleb arvamuse koostaja sektori tähtsamaid valdkondi vastavalt 

ITRE-komisjoni pädevustele, sealhulgas: 

a) rahastamise suurendamine metsamajanduse valdkonnas, võttes arvesse geograafilist 

mitmekesisust; 

b) ELi kosmoseprogrammide (nt Copernicuse Maa seire satelliidisüsteem) kasutamine, mis 

pakub väärtuslikku tuge LULUCFi tegevuse järelevalves;  

c) toiduga kindlustatus ja bioloogiline mitmekesisus; 

d) rahvusvahelised lepingud ja vastavus ELi õigusele; 

e) mõju liikmesriikidele ja ELi tasandi arvestussüsteemidele; 

f) paindlikkus; 

g) puidust ja mittepuidulistest metsasaadustest pika kasutuseaga tooted; 
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h) metsadega seotud heitkoguste võrdlustasemed. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli (nr 1) riikide 

parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus, 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Volitus 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu protokolli (nr 2) subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte 

kohaldamise kohta, 

Muudatusettepanek  3 

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 

(3) Nõukogu ratifitseeris Pariisi 

kokkuleppe 5. oktoobril 2016. aastal 

pärast seda, kui Euroopa Parlament oli 4. 

oktoobril 2016. aastal andnud oma 

nõusoleku, ning kokkulepe jõustus 4. 

novembril 2016. aastal. Käesolev 

seadusandlik ettepanek aitab ellu viia liidu 

kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid kõigis majandusharudes nii, 

nagu on kinnitatud liidu ja selle 

liikmesriikide kavakohases riiklikult 
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sekretariaadile 6. märtsil 2015.10 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 

Muudatusettepanek  4 

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, mis teadlaste sõnul eeldab, et 

maailmas algaks heitkoguste vähenemise 

ja nn negatiivsete heitkoguste ajajärk. 

Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja, et 

kokkuleppe osalised suurendaksid oma 

ühiseid jõupingutusi kliimamuutuste 

mõju leevendamiseks ja globaalse 

soojenemise piiramiseks. Liit peab olema 

endiselt eeskujuks ja suurendama 

kliimaga seotud jõupingutusi Pariisi 

kokkuleppe eesmärgi täitmiseks vajaliku 

tasemeni. Kokkuleppe osalised peaksid 

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 



 

PE592.164v03-00 6/27 AD\1126632ET.docx 

ET 

kasvuhoonegaaside sidujate ja 

reservuaaride, sealhulgas metsade, 

kaitsmiseks ja vajaduse korral 

tõhustamiseks. Pariisi kokkuleppes 

rõhutatakse metsade säästva majandamise 

rolli heite ja selle sidumise tasakaalu 

eesmärgi saavutamisel ning 

kliimamuutustega kohanemise 

edendamisel. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Käesolev määrus peaks aitama üle 

minna vähese CO2-heitega majandusele 

ja saavutada Pariisi kokkuleppes 

sätestatud eesmärgid, tagades samal ajal 

liidu bioloogilise mitmekesisuse ja 

ökosüsteemide piisava kaitse muu hulgas 

kohanemismeetmete kaudu. Sellega 

seoses tuleks järgida kooskõla ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemiga, 

jõupingutuste jagamise otsusega, liidu 

bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga ja 

metsastrateegiaga, linnudirektiiviga ja 

elupaikade direktiiviga. 

Muudatusettepanek  6 

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) LULUCFi sektor saab toetada 

kliimamuutuste mõju leevendamist mitmel 

viisil, eelkõige vähendades heidet, 

säilitades ja suurendades sidumist ja 

süsinikuvarusid ning andes pikaajalisi 

biomaterjale, mis võivad toimida ajutiste 

süsinikuvarudena ja süsiniku 

aseainetena. Selleks et eelkõige CO2 

sidumise eesmärgil võetavad meetmed 

oleksid tõhusad, on oluline 

süsinikureservuaaride pikaajaline stabiilsus 
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ja kohandatavus. Pikas perspektiivis aitab 

kliimamuutuste mõju kõige püsivamalt 

leevendada metsade säästva majandamise 

strateegia, mille eesmärk on säilitada või 

suurendada metsade süsinikuvarusid ja 

seejuures toota igal aastal säästval 

tasemel kogus metsamaterjale. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Kliimamuutusi käsitlevate 

teadusuuringute rahastamise prioriteediks 

seadmine suurendaks LULUCFi sektori 

rolli kliimamuutuste leevendamisel ja 

nendega kohanemisel. Eelkõige aitaks 

aastateks 2021–2028 ette nähtud liidu 

teadusuuringute ja innovatsiooni 

programmi hoogustamine  

LULUCFi sektoris muu hulgas 

süvendada ja laiendada teadus- ja 

kohalike kogukondade teadmisi selle 

sektori toimimisest, kiirendada kestlikku 

innovatsiooni, soodustada üleminekut 

digitaalajastule, moderniseerida koolitust 

ja haridust, tugevdada LULUCFi sektori 

vastupanuvõimet ning jälgida bioloogilist 

mitmekesisust ja inimtegevust. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsuses nr 529/2013/EL11 on esimese 

sammuna sätestatud LULUCFi sektorist 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja selle 

sidumise suhtes kohaldatavad 

arvestuseeskirjad ning sellega toetatakse 

liidu poliitika kujundamist selliselt, et liidu 

heitkoguste vähendamise kohustuse puhul 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsuses nr 529/2013/EL11 on esimese 

sammuna sätestatud LULUCFi sektorist 

tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja selle 

sidumise suhtes kohaldatavad 

arvestuseeskirjad ning sellega toetatakse 

liidu poliitika kujundamist selliselt, et liidu 

heitkoguste vähendamise kohustuse puhul 
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arvestatakse LULUCFi sektorit. 

Käesolevas määruses tuleks lähtuda 

kehtivatest arvestuseeskirjadest, 

ajakohastades ja parandades neid 

ajavahemikuks 2021–2030. Selles tuleks 

sätestada liikmesriikide kohustused 

kõnealuste arvestuseeskirjade rakendamisel 

ja kohustus tagada, et kogu LULUCFi 

sektor ei tekitaks netoheidet. Selles ei 

tuleks kehtestada arvestus- ega 

aruandluskohustust eraõiguslikele isikutele. 

arvestatakse LULUCFi sektorit. 

Käesolevas määruses tuleks lähtuda 

kehtivatest arvestuseeskirjadest, 

ajakohastades ja parandades neid 

ajavahemikuks 2021–2030. Selles tuleks 

tingimata sätestada liikmesriikide 

kohustused kõnealuste arvestuseeskirjade 

rakendamisel ja kohustus tagada, et kogu 

LULUCFi sektor ei tekitaks netoheidet. 

Selles ei tuleks kehtestada arvestus- ega 

aruandluskohustust eraõiguslikele isikutele 

ning on vajalik, et liikmesriigid väldiksid 

selliseid kohustusi käesoleva määruse 

rakendamise ajal. 

_________________ _________________ 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta otsus nr 529/2013/EL 

maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 

metsandusega seotud tegevustest tuleneva 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 

arvestuseeskirjade ning nimetatud 

tegevustest tulenevate meetmetega seotud 

teabe kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 80). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 

2013. aasta otsus nr 529/2013/EL 

maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 

metsandusega seotud tegevustest tuleneva 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 

arvestuseeskirjade ning nimetatud 

tegevustest tulenevate meetmetega seotud 

teabe kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 80). 

Selgitus 

Praegu on esimene kord, kui LULUCFi eeskirjad liidetakse õiguslike kohustustega ELi 

kliimaraamistikus. Eraõiguslikele isikutele tuleb kinnitada, et ettepanek ei avalda neile 

haldusmõju. Seega on ka oluline, et liikmesriigid teeksid kõik võimaliku, et vältida 

eraõiguslikele isikutele koormuse lisamist. 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Selleks et määrata kindlaks 

heitkoguste ja sidumise täpne arvestus 

kooskõlas valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 

suunistega kasvuhoonegaaside riiklike 

inventuuride kohta, tuleks kasutada iga 

aastal määruse (EL) nr 525/2013 kohaselt 

esitatud maakasutuskategooriate ja 

maakasutuskategooriate muutmise väärtusi, 

ühtlustades seega ÜRO kliimamuutuste 

(8) Selleks et määrata kindlaks 

heitkoguste ja sidumise täpne arvestus 

kooskõlas valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 

suunistega kasvuhoonegaaside riiklike 

inventuuride kohta, tuleks kasutada iga 

aastal määruse (EL) nr 525/2013 kohaselt 

esitatud maakasutuskategooriate ja 

maakasutuskategooriate muutmise väärtusi, 

ühtlustades seega ÜRO kliimamuutuste 
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raamkonventsioonist ja Kyoto protokollist 

tulenevalt kasutatud lähenemisviise. 

Muuks maakasutuskategooriaks muudetud 

maad tuleks IPCC suuniste kohaselt 

vaikimisi käsitada sellele kategooriale 

ülemineku staadiumis olevana 20 aasta 

jooksul. 

raamkonventsioonist ja Kyoto protokollist 

tulenevalt kasutatud lähenemisviise. 

Muuks maakasutuskategooriaks muudetud 

maad tuleks IPCC suuniste kohaselt 

vaikimisi käsitada sellele kategooriale 

ülemineku staadiumis olevana 20 aasta 

jooksul. Kuid arvestades liikmesriikide 

erinevaid looduslikke ja ökoloogilisi 

olusid, muu hulgas erinevate 

geograafiliste ja kliimatingimuste tõttu, 

mis mõjutavad süsinikuvarude muutuse 

üleminekuperioodi tegelikku pikkust, 

tuleks lubada sellest vaikeväärtusest 

kõrvale kalduda, kui see on IPCC 

suuniste kohaselt põhjendatud. 

Muudatusettepanek  10 

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 ning neid erinevusi 

liikmesriikide vahel tuleks arvestada. 

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. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kui komisjon otsustab riiklike 

metsanduse arvestuskavade läbivaatamisel 

kooskõlas komisjoni otsusega 

(C(2016)3301) kasutada ekspertidest 

koosneva läbivaatusrühma 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. 

(10) Kui ja kuni komisjon otsustab 

riiklike metsanduse arvestuskavade 

läbivaatamisel kooskõlas komisjoni 

otsusega (C(2016)3301) kasutada 

ekspertidest koosneva läbivaatusrühma 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. 

Muudatusettepanek  12 

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 ELi 

raames nullväärtusega, seega saaks 

kooskõla IPCC suunistega tagada ainult 

siis, kui seda heidet arvestataks korrektselt 

käesoleva määruse alusel. Käesolevas 

määruses sätestatud arvestuseeskirjad ei 

tohiks takistada säästva biomassi 

kasutamist energeetikasektoris heite 

tekitamise kaudu LULUCFi sektoris. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Raietoodete säästva kasutamise 

suurenemine võib oluliselt piirata 

atmosfääri paiskuvat heidet ja suurendada 

(12) Raietoodete säästva kasutamise 

suurenemine võib oluliselt piirata 

atmosfääri paiskuvat heidet ja suurendada 
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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. 

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. Et edendada ja kaasata soodsat 

asendusmõju veelgi rohkem, peaks 

komisjon delegeeritud õigusaktiga 

hõlmama raietoodete arvestusse rohkem 

tooteid. Komisjon peaks andma suuniseid 

raietoodete puhul kasutatava 

arvestusmetoodikaga seotud küsimustes. 

Muudatusettepanek  14 

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 

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. 

(13) Looduslikud häiringud, nagu 

metsatulekahjud, kahjurite või haiguste 

levik, äärmuslikud ilmastikunähtused või 

geoloogilised häiringud, mille üle 

liikmesriigil puudub kontroll ja mida 

liikmesriik oluliselt ei mõjuta, võivad 

põhjustada ajutist kasvuhoonegaaside 

heidet LULUCFi sektoris või varasema 

sidumise tagasipööramist. Arvestades, et 

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 ega takistada 

liikmesriike võtmast ennetavaid meetmeid, 

näiteks tegemast investeeringuid 
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looduslike häiringute ohu vähendamiseks. 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Selleks et tagada tõhus, läbipaistev 

ja kulutõhus kasvuhoonegaaside heite ja 

sidumise ning muu liikmesriikide 

kohustuste täitmise hindamiseks vajaliku 

teabe aruandlus ja kontroll, tuleks 

käesoleva määrusega lisada määrusesse 

(EL) nr 525/2013 aruandlusnõuded ning 

käesoleva määruse kohastes 

vastavuskontrollides tuleks neid aruandeid 

arvesse võtta. Seega tuleks määrust (EL) nr 

525/2013 vastavalt muuta. Neid sätteid 

võib täiendavalt ühtlustada, et võtta arvesse 

mis tahes asjakohaseid muudatusi seoses 

energialiidu integreeritud juhtimisega, 

mille kohta on komisjoni tööprogrammi 

kohaselt ette nähtud esitada ettepanek 

2016. aasta lõpuks. 

(15) Selleks et tagada ja kindlustada 

tõhus, läbipaistev ja kulutõhus 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise ning 

muu liikmesriikide kohustuste täitmise 

hindamiseks vajaliku teabe aruandlus ja 

kontroll, tuleks käesoleva määrusega lisada 

määrusesse (EL) nr 525/2013 

aruandlusnõuded ning käesoleva määruse 

kohastes vastavuskontrollides tuleks neid 

aruandeid arvesse võtta. Seega tuleks 

määrust (EL) nr 525/2013 vastavalt muuta. 

Neid sätteid võib täiendavalt ühtlustada, et 

võtta arvesse mis tahes asjakohaseid 

muudatusi seoses energialiidu integreeritud 

juhtimisega, mille kohta on komisjoni 

tööprogrammi kohaselt ette nähtud esitada 

ettepanek 2016. aasta lõpuks. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioon kohustab liitu ja selle 

liikmesriike koostama, korrapäraselt 

ajakohastama, avalikustama ja esitama 

konventsiooniosaliste konverentsile 

riiklikud inventuurid kõigi 

kasvuhoonegaaside inimtekkelistest 

allikatest pärineva heite ja nende sidujates 

sidumise kohta, kasutades 

konventsiooniosaliste konverentsil kokku 

lepitud võrreldavaid meetodeid. 

Kasvuhoonegaaside inventuurid on 

olulised vähest CO2-heidet käsitleva 

mõõtme ellurakendamise jälgimiseks ning 

selleks, et hinnata kliimavaldkonna 
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õigusnormide täitmist. Liikmesriikide 

kohustused riiklike inventuuride 

koostamiseks ja juhtimiseks on sätestatud 

määruses (energiajuhtimise kohta, 

COM(2016) 759). 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Euroopa Keskkonnaamet peaks 

vajaduse korral kooskõlas oma iga-aastase 

tööprogrammiga aitama komisjoni 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise iga-

aastase aruandluse süsteemi osas, 

poliitikasuundi ja meetmeid ning riiklikke 

prognoose käsitleva teabe ning 

kavandatavate täiendavate 

poliitikasuundade ja meetmete hindamisel, 

aga ka komisjoni poolt kooskõlas 

käesoleva määrusega tehtud 

vastavushindamiste tegemisel. 

(16) Euroopa Keskkonnaamet (EEA) 

peaks vajaduse korral kooskõlas oma iga-

aastase tööprogrammiga aitama komisjoni 

kasvuhoonegaaside heite ja sidumise iga-

aastase aruandluse süsteemi osas, 

poliitikasuundi ja meetmeid ning riiklikke 

prognoose käsitleva teabe ning 

kavandatavate täiendavate 

poliitikasuundade ja meetmete hindamisel, 

aga ka komisjoni poolt kooskõlas 

käesoleva määrusega tehtud 

vastavushindamiste tegemisel. 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Andmete kogumise ja metoodika 

parandamiseks tuleks teha maakasutuse 

inventuur ja saadud andmed teatada, 

kasutades iga maatüki geograafilist 

jälgimist ning järgides riiklikke ja ELi 

andmekogumissüsteeme. Andmete 

kogumiseks tuleks parimal viisil tuleks ära 

kasutada olemasolevaid liidu ja 

liikmesriikide programme ja uuringuid, sh 

maakasutuse raamuuringut LUCAS (Land 

Use Cover Area frame Survey) ning maa 

seire Euroopa programmi Copernicus. 

Andmehaldus, k.a andmete jagamine 

edasiseks aruandluses kasutamiseks ja 

levitamiseks, peaks vastama Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 

(17) Andmete kogumise ja metoodika 

parandamiseks tuleks teha maakasutuse 

sihtotstarbeline inventuur ja saadud 

andmed teatada, kasutades iga maatüki 

geograafilist jälgimist ning järgides 

riiklikke ja ELi andmekogumissüsteeme. 

Andmete kogumiseks tuleks parimal viisil 

ära kasutada olemasolevaid liidu ja 

liikmesriikide programme ja uuringuid, sh 

maakasutuse raamuuringut LUCAS (Land 

Use Cover Area frame Survey), maa seire 

Euroopa programmi Copernicus, eriti 

Sentinel-2 abil, ning Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programme Galileo 

ja EGNOS, mida saab kasutada 

maakasutuse seire toetamiseks. 
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aasta direktiivi 2007/2/EÜ (millega 

rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 

infrastruktuur (INSPIRE)) sätetele. 

Andmehaldus, k.a andmete jagamine 

edasiseks aruandluses kasutamiseks ja 

levitamiseks, peaks vastama Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. 

aasta direktiivi 2007/2/EÜ (millega 

rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete 

infrastruktuur (INSPIRE)) sätetele. 

Muudatusettepanek  19 

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 

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 

(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 

(ELi toimimise leping) 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 

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 
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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. 

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. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva määruse põhieesmärk on 

aidata täita üleilmset kohustust 

temperatuuri tõusu hoidmiseks alla 2 °C 

võrreldes industriaalühiskonna eelse 

tasemega ja jätkata pingutusi globaalse 

soojenemise hoidmiseks 1,5 °C piires. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) majandatavad märgalad: selline 

maa, mille kasutuseks on märgitud 

märgalaks jääv märgala ja asulad, muu 

märgalaks muudetud maa ning asulateks 

ja muuks maaks muudetud märgala; 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriik võib artikli 4 kohase 

kohustuse täitmisel arvesse võtta ka 

majandatavat märgala, mis on 

määratletud kui maa, mille kasutuseks on 

märgitud märgalaks jääv märgala, 

märgalaks muudetud asulad ja muu maa 

ning asulateks ja muuks maaks muudetud 

2. Liikmesriigid, kellel [jõustumise 

kuupäev] puudub eraldi 

arvestuskategooria majandatavate 

märgalade jaoks, võivad kasutada alates 

[jõustumise kuupäev] viieaastast 

üleminekuperioodi, et koguda 

majandatavate märgalade kohta 
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märgala. Kui liikmesriik otsustab nii 

toimida, arvestab ta majandatava märgala 

heitkoguseid ja nende sidumist vastavalt 

käesolevale määrusele. 

usaldusväärseid ja läbipaistvaid andmeid 

ning luua aruandlussüsteem vastavalt 

käesolevale määrusele. Andmete ja 

aruandlussüsteemi asjakohasust 

hinnatakse artiklis 12 osutatud 

vastavuskontrolli raames. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Metsastatud maa, raadatud maa ja 

majandatava metsamaa arvestuse puhul 

lisavad liikmesriigid raietoodetega seotud 

kategooria vastavalt artiklile 9. 

Muudatusettepanek  24 

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 

teaduse või tehnika arenguga ning tagada 

kooskõla nende mõistete ja 

valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 

(IPCC) poolt 2006. aastal 

kasvuhoonegaaside riiklike inventuuride 

kohta avaldatud suunistes ja kõigis 

asjaomastes IPCC täiendavates suunistes 

(edaspidi „IPCC suunised“) esitatud 

asjaomaste mõistete muudatuste vahel. 

Muudatusettepanek  25 

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 

Ajavahemikel 2021–2025 ja 2026–2030 

tagavad liikmesriigid 

miinimumstandardina, et heide ei ületa 
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heide ei ületa sidumist, arvutatuna nende 

territooriumil asuvate ja artiklis 2 osutatud 

maa-arvestuskategooriate koguheite ja -

sidumise summana ning arvestatuna 

kooskõlas käesoleva määrusega. 

sidumist, arvutatuna nende territooriumil 

asuvate ja artiklis 2 osutatud maa-

arvestuskategooriate koguheite ja -

sidumise summana ning arvestatuna 

kooskõlas käesoleva määrusega. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selleks et täita Pariisi kokkuleppega 

võetud liidu pikaajalisi kohustusi, esitavad 

liikmesriigid komisjonile tegevuskava, mis 

on kooskõlas määruses [energiajuhtimise 

kohta, COM (2016) 759] sätestatud 

menetlusega ning milles püstitatakse 

pikaajalised eesmärgid, et suurendada 

sidumist, süsinikuvarusid ja metsade 

säästva majandamise tavasid. 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Riikliku arvestuse koostamisel 

tagavad liikmesriigid, et 

maakasutustegevus on kooskõlas liidu 

bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga ja 

metsastrateegiaga.  

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Erandina nõudest kohaldada artikli 

5 lõikes 3 sätestatud vaikeväärtust, võib 

liikmesriik kanda põllumaa, rohumaa, 

märgalad, asulad ja muu maa sellise maa 

metsamaaks muudetud maa 

maakasutuskategooria alt metsamaaks 

2. Erandina nõudest kohaldada artikli 

5 lõikes 3 sätestatud vaikeväärtust, võib 

liikmesriik kanda põllumaa, rohumaa, 

märgalad, asulad ja muu maa sellise maa 

metsamaaks muudetud maa 

maakasutuskategooria alt metsamaaks 



 

PE592.164v03-00 18/27 AD\1126632ET.docx 

ET 

jääva metsamaa kategooria alla 30 aastat 

pärast muutmiskuupäeva. 

jääva metsamaa kategooria alla 30 aastat 

pärast muutmiskuupäeva. Erandi tegemise 

otsus peab põhinema IPCC suunistel ja 

saama artikli 8 lõike 5 kohaselt 

moodustatud läbivaatusrühma 

heakskiidu. 

Muudatusettepanek  29 

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 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. 

Muudatusettepanek  30 

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 arvestuskava, sh uue 

metsadega seotud heitkoguste 

võrdlustaseme, 31. detsembriks 2018 ja 

ajavahemiku 2026–2030 kohta 30. juuniks 

2023. Liikmesriikide taotlusel annab 

komisjon suuniseid ja tehnilist abi. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2 
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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 arvestuskava sisaldab 

kõiki IV lisa B osas loetletud elemente ja 

kavandatud uut metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustaset, mis põhineb 

praegusel, riigimetsade puhul perioodi 

2021–2025 kohta kuni 2017. aastani ja 

perioodi 2026–2030 kohta kuni 2022. 

aastani metsa tüübi ja vanuseklassi järgi 

dokumenteeritud metsamajandamise taval, 

väljendatuna CO2-ekvivalendi tonnidena 

aastas. 

Muudatusettepanek  32 

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 arvestuskava 

avaldatakse, muu hulgas internetis, ja 

selle üle toimub avalik konsulteerimine. 

Muudatusettepanek  33 

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 arvestuskavas metsadega 

seotud heitkoguste võrdlustaseme 

kehtestamiseks ning majandatava 

metsamaa arvestuses kasutatud meetodite 

ja andmete vahelist vastavust. Kasutatud 

andmed käsitlevad kõige värskemat 

maakasutuse ja metsade seisundi 

kontrollitud arvestust. Hiljemalt 

ajavahemiku 2021–2025 või 2026–2030 

lõpus esitab liikmesriik komisjonile oma 

võrdlustaseme tehnilise paranduse, kui see 

on vajalik kooskõla tagamiseks ning 

selleks, et teatada positiivsest panusest, 

mis tuleneb määratlemise ajal kehtinud 
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metsade säästva majandamise poliitikast.  

Muudatusettepanek  34 

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. Komisjonist valitud ekspertidest 

koosnev läbivaatusrühm ja liikmesriigid 

vaatavad riiklikud metsanduse 

arvestuskavad ja tehnilised parandused läbi 

ja hindavad, 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. Liikmesriigid 

esitavad läbivaatusrühmale kõik 

läbivaatamise ja hindamise läbiviimiseks 

küsitud andmed ja kogu teabe. Asjaomane 

liikmesriik arvutab kavandatud metsadega 

seotud heitkoguste uusi või korrigeeritud 

võrdlustasemeid ümber määral, mil see on 

nõutav lõigetes 3 ja 4, samuti artikli 5 

lõikes 1 sätestatud põhimõtete ja nõuete 

täitmise tagamiseks. Läbipaistvuse 

parandamiseks koostab komisjon 

kokkuvõtva aruande soovitustega ja teeb 

selle üldsusele kättesaadavaks, muu 

hulgas internetis avaldamise kaudu. 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 

 

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 

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 
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ajakohastamiseks. Kuni delegeeritud 

õigusakti jõustumiseni kasutatakse 

ajavahemike 2021–2025 ja/või 2026–2030 

jaoks liikmesriikide metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustasemeid, mis on 

määratletud II lisas. 

ajakohastamiseks. Esimene neist 

delegeeritud õigusaktidest, mille aluseks 

on lõike 3 alusel liikmesriikide esitatud 

arvestuskavad, võetakse vastu hiljemalt 

31. detsembril 2019. Kuni delegeeritud 

õigusakti jõustumiseni kasutatakse 

ajavahemike 2021–2025 ja/või 2026–2030 

jaoks liikmesriikide metsadega seotud 

heitkoguste võrdlustasemeid, mis on 

määratletud II lisas. 

Muudatusettepanek  36 

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 arvestavad 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  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon võtab artikli 14 kohaselt 31. 

detsembriks 2019 vastu delegeeritud 

õigusakti, et täiendada raietoodete 

süsinikureservuaari kategooriaid uute 

toodetega, millel on positiivne 

asendusmõju, võttes arvesse liikmesriikide 

panust riigipõhiste allkategooriate kohta. 

See ajakohastamine toimub IPCC 

suuniste põhjal ja tagab liidu LULUCFi 

arvestuse vastavuse 

keskkonnaeesmärkidele. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Artiklis 15 osutatud aruandesse 

lisatakse hinnang käesolevas artiklis 

sätestatud paindlikkusmehhanismi mõju 

kohta. 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon vaatab vastavusaruanded 

põhjalikult läbi, et hinnata artikli 4 nõude 

täitmist. 

2. Komisjon vaatab vastavusaruanded 

põhjalikult läbi, et hinnata artikli 4 nõude 

täitmist, ning esitab selgituse täheldatud 

erinevuste kohta. 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon peab arvet iga 

liikmesriigi iga maakasutuskategooria heite 

ja sidumise koguste üle ning tagab artikli 

11 kohaste paindlikkusmeetmete 

rakendamise täpse arvestuse määruse (EL) 

nr 525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registris. Põhihaldaja kontrollib 

automaatselt igat käesoleva määruse kohast 

tehingut ja blokeerib vajaduse korral 

tehingud, tagamaks, et ei esine eeskirjade 

rikkumisi. See teave tehakse üldsusele 

kättesaadavaks. 

1. Komisjon peab arvet iga 

liikmesriigi iga maakasutuskategooria heite 

ja sidumise koguste üle ning tagab artikli 

11 kohaste paindlikkusmeetmete 

rakendamise täpse arvestuse määruse (EL) 

nr 525/2013 artikli 10 kohaselt loodud liidu 

registris. Põhihaldaja kontrollib 

automaatselt ja põhjalikult igat käesoleva 

määruse kohast tehingut ja blokeerib 

vajaduse korral tehingud, tagamaks, et ei 

esine eeskirjade rikkumisi. Liikmesriigile 

antakse tagasisidet ning liikmesriigil on 

vastulause esitamise õigus. Liikmesriikide 

taotlused korrigeerimiseks tuleb esitada 

mõistliku aja jooksul. Komisjon peab 

arvet nende sündmuste jälgitavuse üle ja 

teeb kõnealuse teabe interneti kaudu 
üldsusele kättesaadavaks. 
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Muudatusettepanek  41 

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 5 aastaks 

alates [jõustumise kuupäev]. 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta paremat 

õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega ja 

töötab nendega ühise seisukoha 

saavutamise nimel kooskõlas 13. aprilli 

2016. aasta paremat õigusloomet käsitlevas 

institutsioonidevahelises kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega. 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 15 – lõik 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 heitkoguste 

vähendamise üldeesmärgi täitmisel ning 

oma panuse kohta Pariisi kokkuleppe 

eesmärkide saavutamisel ning võib 

vajaduse korral esitada ettepanekuid. 

Komisjon esitab kuue kuu jooksul pärast 

hõlbustavat dialoogi, mis korraldatakse 

2018. aastal ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni raames, 2024. aastal 

ja seejärel iga viie aasta tagant Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

käesoleva määruse toimimise kohta, selle 

panuse kohta 2030. aastaks seatud ELi 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise üldeesmärgi täitmisel ning 

selle panuse kohta Pariisi kokkuleppe 

pikaajaliste eesmärkide saavutamisel ning 

võib vajaduse korral esitada ettepanekuid 

käesoleva määruse ja selle 



 

PE592.164v03-00 24/27 AD\1126632ET.docx 

ET 

kaugeleulatuva eesmärgi 

ajakohastamiseks kooskõlas ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

raames toimuvast hõlbustavast dialoogist 

tuleneva arengu ja uusimate teaduslike 

andmetega. 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) võrdlustasemed aitavad säilitada 

või suurendada metsade süsinikuvaru, 

tootes seejuures neist igal aastal säästval 

tasemel koguse puitu, kiudu või energiat; 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) võrdlustasemed peaksid tagama 

tõhusa ja usaldusväärse arvestuse, mis 

kindlustab, et biomassi kasutamisest 

tulenevat heidet ja sidumist võetakse 

nõuetekohaselt arvesse; 

(c) võrdlustasemed peaksid tagama 

majandatava metsamaa tõhusa ja 

usaldusväärse arvestuse, mis kindlustab, et 

biomassi kasutamisest tulenevat heidet ja 

sidumist võetakse nõuetekohaselt arvesse; 

Muudatusettepanek  46 

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  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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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 säästva 

kasutamise eesmärki, nagu on sätestatud 

ELi metsastrateegias, liikmesriikide 

riiklikes metsaprogrammides ja -poliitikas 

ning liidu bioloogilise mitmekesisuse 

strateegias ja liidu biomajanduse 

strateegias; 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

IV lisa – A osa – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) võrdlustasemed annavad 

kindlustunde, et nende väljatöötamisel ei 

ole otseselt kasutatud liikmesriigi või liidu 

poliitikal põhinevaid oletusi või 

hinnanguid või liikmesriigi või liidu 

poliitika eeldatavatel tulevastel muutustel 

põhinevaid oletusi või hinnanguid. 
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