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LYHYET PERUSTELUT 

Pariisin sopimus hyväksyttiin joulukuussa 2015 pidetyssä ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen, jäljempänä ’UNFCCC’, osapuolten 

21. konferenssissa. Tämä sopimus on globaali virstanpylväs yhteisen toiminnan edistämisessä 

ja vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtymisen nopeuttamisessa ja sillä 

korvataan vuoden 1997 Kioton pöytäkirjan nojalla valittu lähestymistapa. On toteutettava 

sellaista politiikkaa, jolla saavutetaan EU:n asettama sitova vähennystavoite, jonka mukaan 

kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 40 prosenttia 

vuoteen 1990 verrattuna. Sopimukseen sisältyy myös pitkän aikavälin tavoite, ja sen mukaan 

maankäytön ja metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvien pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamisessa on ratkaisevan tärkeä. 

Tämän ehdotuksen tavoitteena on määritellä, miten maankäyttö, maankäytön muutos ja 

metsätalous (LULUCF) sisällytetään EU:n ilmastopolitiikan puitteisiin vuodesta 2021. Siihen 

asti EU:n on noudatettava Kioton pöytäkirjan (päättyy vuoden 2020 lopussa) rajoituksia, 

koska EU:n kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei LULUCF-sektori tuota 

lisäpäästöjä. Sen vuoksi EU:ssa on kehitettävä LULUCF-sektorin hallintoa edelleen.  

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen. Hän uskoo, että kyseessä on 

kunnianhimoinen ehdotus, joka tukee tarvetta luoda tiukempi tilinpitojärjestelmä, jonka avulla 

pyritään edistämään kasvihuonekaasujen 40 prosentin vähentämistavoitteen saavuttamista 

vuoteen 2030 mennessä.  

Valmistelija on huolissaan komissiolle myönnetyistä valtuuksista hyväksyä 3, 5, 8, 10 ja 

13 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi. Valmistelija 

haluaisi suositella, että aika lyhennetään viiteen vuoteen raportointijaksojen 2021–2025 ja 

2026–2030 mukaisesti.  

Maankäyttö ja metsätalous voivat ainutlaatuisella tavalla vaikuttaa osaltaan tehokkaaseen 

ilmastopolitiikkaan. Tämä johtuu siitä, että ala ei ainoastaan päästä kasvihuonekaasuja, vaan 

myös poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Metsäalan osallistuminen ja sen tarjoamat 

mahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä kiertotalouden täytäntöönpanon kannalta.  

Valmistelija käsittelee tässä ehdotuksessa pääkohtia, jotka liittyvät ITRE-valiokunnan 

toimivaltaan, kuten 

a) metsänhoidon tutkimus- ja kehitysrahoituksen lisääminen ottamalla huomioon 

maantieteellinen monimuotoisuus 

b) EU:n avaruusohjelmien, kuten maankäytön satelliittitutkimusohjelma Copernicuksen, 

käyttö tukemaan merkittävällä tavalla LULUCF-alan toiminnan seurantaa  

c) ruokaturva ja biologinen monimuotoisuus 

d) kansainväliset sopimukset ja unionin oikeuden noudattaminen 

e) vaikutus jäsenvaltioihin ja unionin tilinpitojärjestelmiin 

f) joustavuus 

g) puutuotteet ja muut kuin puutuotteet, joilla on pitkä elinkaari 

h) metsäalan vertailutasot. 
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TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus   1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 

pöytäkirjan N:o 1 kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa, 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 b viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn 

pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

Tarkistus   3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Komissio esitti 10 päivänä 

kesäkuuta 2016 ehdotuksen, jonka 

mukaan EU:n olisi ratifioitava Pariisin 
sopimus. Tällä lainsäädäntöehdotuksella 

pannaan täytäntöön osa unionin 

sitoumuksesta, joka koskee koko talouden 

laajuisia päästövähennyksiä, kuten 

vahvistettiin unionin ja jäsenvaltioiden 

suunniteltua kansallisesti määriteltyä 

panosta koskevassa sitoumuksessa, joka 

toimitettiin ilmastonmuutosta koskevan 

(3) Neuvosto ratifioi Pariisin 

sopimuksen 5. lokakuuta 2016 Euroopan 

parlamentin annettua hyväksyntänsä 

4. lokakuuta 2016, ja sopimus tuli 

voimaan 4. marraskuuta 2016. Tällä 

lainsäädäntöehdotuksella pannaan 

täytäntöön osa unionin sitoumuksesta, joka 

koskee koko talouden laajuisia 

päästövähennyksiä, kuten vahvistettiin 

unionin ja jäsenvaltioiden suunniteltua 

kansallisesti määriteltyä panosta 
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YK:n puitesopimuksen sihteeristölle 6 

päivänä maaliskuuta 2015.10 

koskevassa sitoumuksessa, joka toimitettiin 

ilmastonmuutosta koskevan YK:n 

puitesopimuksen sihteeristölle 6 päivänä 

maaliskuuta 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 

Tarkistus   4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 

muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka 

vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen 

celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa 

toimia nousun pysyttämiseksi alle 

1,5 celsiusasteessa esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna. Tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi osapuolten olisi 

valmisteltava, ilmoitettava ja pidettävä 

voimassa kulloisetkin kansallisesti 

määritellyt panoksensa. Pariisin 

sopimuksella korvataan vuoden 1997 

Kioton pöytäkirjan nojalla valittu 

lähestymistapa, sillä kyseinen pöytäkirja ei 

ole enää voimassa vuoden 2020 jälkeen. 

Pariisin sopimuksessa kehotetaan 

löytämään tasapaino ihmisen toiminnan 

aiheuttamien kasvihuonekaasujen 

päästöjen ja nielujen aikaansaamien 

poistumien välillä kuluvan vuosisadan 

jälkipuoliskolla, ja pyydetään osapuolia 

ryhtymään toimiin suojellakseen ja 

lisätäkseen tilanteen mukaan 

kasvihuonekaasujen nieluja ja varastoja, 

metsät mukaan lukien. 

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 

muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka 

vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen 

celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa 

toimia nousun pysyttämiseksi alle 

1,5 celsiusasteessa esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna, ja 

tutkijoiden näkemyksen mukaan tämä 

merkitsee, että maailman on astuttava 

päästöjen vähentämisen ja negatiivisten 

päästöjen aikakaudelle. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi osapuolten on lisättävä 

kollektiivisia ponnistelujaan 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 

maapallon lämpötilan nousun 

rajoittamiseksi. Unionin on jatkettava 

esimerkin näyttämistä ja lisättävä 

ilmastotoimia Pariisin sopimuksen 

tavoitetta vastaavalle tasolle. Osapuolten 

olisi valmisteltava, ilmoitettava ja pidettävä 

voimassa kulloisetkin kansallisesti 

määritellyt panoksensa. Pariisin 

sopimuksella korvataan vuoden 1997 

Kioton pöytäkirjan nojalla valittu 

lähestymistapa, sillä kyseinen pöytäkirja ei 

ole enää voimassa vuoden 2020 jälkeen. 

Pariisin sopimuksessa kehotetaan 

löytämään tasapaino ihmisen toiminnan 

aiheuttamien kasvihuonekaasujen 

päästöjen ja nielujen aikaansaamien 
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poistumien välillä kuluvan vuosisadan 

jälkipuoliskolla, ja pyydetään osapuolia 

ryhtymään toimiin suojellakseen ja 

lisätäkseen tilanteen mukaan 

kasvihuonekaasujen nieluja ja varastoja, 

metsät mukaan lukien. Pariisin 

sopimuksessa painotetaan kestävän 

metsänhoidon merkitystä päästöjen ja 

poistumien tasapainottamista ja 

ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

tehostamista koskevan tavoitteen 

saavuttamisessa. 

Tarkistus   5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Tällä asetuksella olisi 

myötävaikutettava vähähiiliseen talouteen 

siirtymiseen ja Pariisin sopimuksessa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen 

samalla kun varmistetaan unionin 

biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelu myös 

sopeutustoimien avulla. Tässä mielessä 

olisi noudatettava EU:n 

päästökauppajärjestelmää, 

taakanjakopäätöstä, biodiversiteetti- ja 

metsästrategioita, lintudirektiiviä ja 

luontotyyppidirektiiviä. 

Tarkistus   6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) LULUCF-sektori voi 

myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen monin tavoin, erityisesti 

vähentämällä päästöjä sekä ylläpitämällä ja 

lisäämällä nieluja ja hiilivarantoja. Jotta 

erityisesti hiilen sitoutumisen lisäämiseen 

tähtäävät toimenpiteet olisivat tehokkaita, 

on oleellista, että hiilivarastot ovat pitkällä 

(6) LULUCF-sektori voi 

myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen monin tavoin, erityisesti 

vähentämällä päästöjä sekä ylläpitämällä ja 

lisäämällä nieluja ja hiilivarantoja sekä 

tarjoamalla pitkäkestoisia 

biomateriaaleja, jotka voivat toimia 

tilapäisinä hiilivarastoina ja hiilen 
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aikavälillä vakaita ja sopeutumiskykyisiä. korvikkeina. Jotta erityisesti hiilen 

sitoutumisen lisäämiseen tähtäävät 

toimenpiteet olisivat tehokkaita, on 

oleellista, että hiilivarastot ovat pitkällä 

aikavälillä vakaita ja sopeutumiskykyisiä. 

Pitkällä aikavälillä metsien kestävän 

hoidon strategia, jonka avulla pyritään 

ylläpitämään tai kasvattamaan metsien 

hiilivarantoja ja samalla saamaan 

metsistä vuosittain tasainen sato 

materiaaleja, lieventää kaikkein 

merkittävimmällä pitkäkestoisella tavalla 

ilmaston lämpenemistä. 

Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Ilmastonmuutostieteen 

rahoituksen asettaminen painopisteeksi 

korostaisi LULUCF-alan roolia 

ilmastonmuutoksen vaikutusten 

lieventämisessä ja niihin sopeutumisessa. 

Erityisesti unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelman (2021–2028) 

tehostaminen LULUCF-alalla vaikuttaisi 

osaltaan esimerkiksi taloudellisen ja 

tieteellisen tiedon sekä paikallisyhteisöjen 

alan toimintaa koskevan tiedon 

syventämiseen ja levittämiseen 

nopeuttamalla kestäviä innovaatioita, 

edistämällä siirtymistä digitaaliaikaan, 

nykyaikaistamalla koulutusta, 

vahvistamalla LULUCF-alan kestävyyttä 

ja seuraamalla luonnon 

monimuotoisuutta ja ihmisen toimintaa. 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksessä 529/2013/EY11 

(7) Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöksessä 529/2013/EY11 
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vahvistettiin ensimmäisenä askeleena 

LULUCF-sektorin kasvihuonekaasujen 

päästöihin ja poistumiin sovellettavat 

tilinpitosäännöt ja edistettiin tällä tavoin 

toimintapolitiikkaa LULUCF-sektorin 

sisällyttämiseksi unionin päästöjen 

vähentämisvelvoitteeseen. Tämän 

asetuksen perustana olisi oltava 

voimassaolevat tilinpitosäännöt, joita olisi 

päivitettävä ja parannettava vuosille 2021–

2030. Siinä olisi vahvistettava 

jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 

koskevat kyseisten tilinpitosääntöjen 

täytäntöönpanoa, sekä velvollisuus 

varmistaa, että LULUCF-sektori ei 

kokonaisuudessaan synnytä nettopäästöjä. 

Siinä ei pitäisi säätää yksityisten 

osapuolten tilinpito- tai 

raportointivelvollisuuksista. 

vahvistettiin ensimmäisenä askeleena 

LULUCF-sektorin kasvihuonekaasujen 

päästöihin ja poistumiin sovellettavat 

tilinpitosäännöt ja edistettiin tällä tavoin 

toimintapolitiikkaa LULUCF-sektorin 

sisällyttämiseksi unionin päästöjen 

vähentämisvelvoitteeseen. Tämän 

asetuksen perustana olisi oltava 

voimassaolevat tilinpitosäännöt, joita olisi 

päivitettävä ja parannettava vuosille 2021–

2030. Siinä olisi kaikissa olosuhteissa 

vahvistettava jäsenvaltioiden 

velvollisuudet, jotka koskevat kyseisten 

tilinpitosääntöjen täytäntöönpanoa, sekä 

velvollisuus varmistaa, että LULUCF-

sektori ei kokonaisuudessaan synnytä 

nettopäästöjä. Siinä ei pitäisi säätää 

yksityisten osapuolten tilinpito- tai 

raportointivelvollisuuksista, ja 

jäsenvaltioiden olisi vältettävä tällaisten 

velvollisuuksien asettamista tämän 

asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä. 

_________________ _________________ 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 529/2013/EU, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, 

maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja 

metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin 

olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 

poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja 

toimiin liittyviä toimenpiteitä koskevasta 

tiedosta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 80). 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 529/2013/EU, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, 

maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja 

metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin 

olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 

poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja 

toimiin liittyviä toimenpiteitä koskevasta 

tiedosta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 80). 

Perustelu 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun LULUCF-sääntöjä on sisällytetty oikeudellisiin 

velvoitteisiin EU:n ilmastopolitiikan puitteissa. On tärkeää vakuuttaa yksityiset osapuolet 

siitä, ettei ehdotus aiheuta niihin kohdistuvia haitallisia hallinnollisia vaikutuksia. Näin ollen 

on myös tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät kaiken voitavansa välttääkseen asettamasta 

lisärasitteita yksityisille osapuolille. 

Tarkistus   9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 
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(8) Jotta päästöille ja poistumille 

voitaisiin määritellä täsmälliset tilit vuoden 

2006 hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 

kansallisten kasvihuonekaasumäärien 

laskemista koskevien ohjeiden, jäljempänä 

’IPCC:n ohjeet’, mukaisesti, olisi 

käytettävä vuosittain asetuksen (EU) N:o 

525/2013 mukaisesti ilmoitettuja arvoja, 

jotka koskevat maankäyttöluokkia ja 

maankäyttöluokkien käyttötavan 

muuttamista; näin YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan 

mukaisessa raportoinnissa käytettävät 

lähestymistavat yhdenmukaistuvat. Maata, 

jonka käyttötapa muutetaan toiseen 

maankäyttöluokkaan, olisi pidettävä 

IPCC:n suuntaviivoissa vahvistetun 

20 vuoden oletusarvon ajan maana, joka on 

siirtymässä kyseiseen luokkaan. 

(8) Jotta päästöille ja poistumille 

voitaisiin määritellä täsmälliset tilit vuoden 

2006 hallitustenvälisen 

ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 

kansallisten kasvihuonekaasumäärien 

laskemista koskevien ohjeiden, jäljempänä 

’IPCC:n ohjeet’, mukaisesti, olisi 

käytettävä vuosittain asetuksen (EU) N:o 

525/2013 mukaisesti ilmoitettuja arvoja, 

jotka koskevat maankäyttöluokkia ja 

maankäyttöluokkien käyttötavan 

muuttamista; näin YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan 

mukaisessa raportoinnissa käytettävät 

lähestymistavat yhdenmukaistuvat. Maata, 

jonka käyttötapa muutetaan toiseen 

maankäyttöluokkaan, olisi pidettävä 

IPCC:n suuntaviivoissa vahvistetun 

20 vuoden oletusarvon ajan maana, joka on 

siirtymässä kyseiseen luokkaan. Kun 

kuitenkin otetaan huomioon 

jäsenvaltioiden erilaiset luonnolliset ja 

ekologiset olot, jotka johtuvat erityisesti 

vaihtelevista maantieteellisistä oloista ja 

ilmasto-oloista, jotka vaikuttavat 

hiilivaraston muutosten siirtymäkausien 

tosiasiallisiin pituuksiin, poikkeamat tästä 

oletusarvosta pitäisi sallia, koska ne ovat 

IPCC:n ohjeiden mukaan perusteltuna. 

Tarkistus   10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Metsämaasta peräisin olevat 

päästöt ja poistumat riippuvat erilaisista 

luonnonolosuhteista, ikärakenteesta sekä 

aiemmin käytetyistä ja nykyisistä 

hoitokäytännöistä. Perusvuoden käyttö ei 

tee mahdolliseksi tuoda esiin näitä tekijöitä 

eikä niistä johtuvia syklisiä vaikutuksia 

päästöihin ja poistumiin tai niiden 

vuosittaista vaihtelua. Päästöjä ja poistumia 

koskevissa tilinpitosäännöissä olisi sen 

sijaan edellytettävä vertailutasojen käyttöä 

luonnon ja maakohtaisista ominaispiirteistä 

(9) Metsämaasta peräisin olevat 

päästöt ja poistumat riippuvat erilaisista 

luonnonolosuhteista, ikärakenteesta sekä 

aiemmin käytetyistä ja nykyisistä 

hoitokäytännöistä, ja nämä jäsenvaltioiden 

väliset erot olisi otettava huomioon. 

Perusvuoden käyttö ei tee mahdolliseksi 

tuoda esiin näitä tekijöitä eikä niistä 

johtuvia syklisiä vaikutuksia päästöihin ja 

poistumiin tai niiden vuosittaista vaihtelua. 

Päästöjä ja poistumia koskevissa 

tilinpitosäännöissä olisi sen sijaan 
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johtuvien vaikutusten jättämiseksi 

tilinpidon ulkopuolelle. Koska YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan 

puitteissa ei ole kansainvälistä 

tarkistusmenettelyä, olisi säädettävä 

tarkastusmenettelystä avoimuuden 

varmistamiseksi ja tämän ryhmän 

tilinpidon laadun parantamiseksi. 

edellytettävä vertailutasojen käyttöä 

luonnon ja maakohtaisista ominaispiirteistä 

johtuvien vaikutusten jättämiseksi 

tilinpidon ulkopuolelle. Koska YK:n 

ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan 

puitteissa ei ole kansainvälistä 

tarkistusmenettelyä, olisi säädettävä 

tarkastusmenettelystä avoimuuden 

varmistamiseksi ja tämän ryhmän 

tilinpidon laadun parantamiseksi. 

Tarkistus   11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jos komissio päättää pyytää 

metsätalouden kansallisten 

tilinpitosuunnitelmien tarkistamiseksi 

avukseen asiantuntijoista koostuvan 

tarkistusryhmän komission päätöksen 

(C(2016)3301) mukaisesti, sen olisi 

perustettava työnsä UNFCCC:n puitteissa 

toteutettavien asiantuntijatarkastusten 

hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin, muun 

muassa kansallisten asiantuntijoiden 

osallistumisen ja suositusten osalta, ja 

valittava riittävä määrä asiantuntijoita 

jäsenvaltioista. 

(10) Jos ja sikäli kun komissio päättää 

pyytää metsätalouden kansallisten 

tilinpitosuunnitelmien tarkistamiseksi 

avukseen asiantuntijoista koostuvan 

tarkistusryhmän komission päätöksen 

(C(2016)3301) mukaisesti, sen olisi 

perustettava työnsä UNFCCC:n puitteissa 

toteutettavien asiantuntijatarkastusten 

hyviin käytäntöihin ja kokemuksiin, muun 

muassa kansallisten asiantuntijoiden 

osallistumisen ja suositusten osalta, ja 

valittava riittävä määrä asiantuntijoita 

jäsenvaltioista. 

Tarkistus   12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Kansainvälisesti sovittujen 

IPCC:n ohjeiden mukaan biomassan 

polttamisesta aiheutuvat päästöt voidaan 

lukea energia-alalla nollaksi sillä 

edellytyksellä, että kyseiset päästöt luetaan 

LULUCF-sektoriin kuuluviksi. EU:ssa 

biomassan polttamisesta aiheutuvat päästöt 

luetaan nollaksi asetuksen (EU) N:o 

601/2012 38 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 

525/2013 säännösten nojalla, joten 

(11) Kansainvälisesti sovittujen 

IPCC:n ohjeiden mukaan biomassan 

polttamisesta aiheutuvat päästöt voidaan 

lukea energia-alalla nollaksi sillä 

edellytyksellä, että kyseiset päästöt luetaan 

LULUCF-sektoriin kuuluviksi. EU:n 

kehyksessä biomassan polttamisesta 

aiheutuvat päästöt luetaan nollaksi 

asetuksen (EU) N:o 601/2012 38 artiklan ja 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 säännösten 
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johdonmukaisuus IPCC:n ohjeiden kanssa 

voidaan varmistaa ainoastaan, jos kyseiset 

päästöt tulevat tarkasti katetuiksi tällä 

asetuksella. 

nojalla, joten johdonmukaisuus IPCC:n 

ohjeiden kanssa voidaan varmistaa 

ainoastaan, jos kyseiset päästöt tulevat 

tarkasti katetuiksi tällä asetuksella. Tässä 

asetuksessa säädettyjen tilinpitosääntöjen 

ei pitäisi estää kestävän biomassan 

käyttöä energia-alalla tuottamalla 

päästöjä LULUCF-sektorilla. 

Tarkistus   13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Puutuotteiden lisääntynyt kestävä 

käyttö voi vähentää päästöjä huomattavasti 

ja tehostaa kasvihuonekaasujen poistumia 

ilmakehästä. Tilinpitosäännöillä olisi 

varmistettava, että jäsenvaltiot ilmoittavat 

tileissä tarkasti muutokset puutuotteiden 

määrässä sinä ajankohtana, jona ne 

tapahtuvat, kannustaakseen sellaisten 

puutuotteiden tehokasta käyttöä, joilla on 

pitkä elinkaari. Komission olisi annettava 

ohjeita menettelyllisistä kysymyksistä, 

jotka liittyvät puutuotteiden tilinpitoon. 

(12) Puutuotteiden lisääntynyt kestävä 

käyttö voi vähentää päästöjä huomattavasti 

ja tehostaa kasvihuonekaasujen poistumia 

ilmakehästä. Tilinpitosäännöillä olisi 

varmistettava, että jäsenvaltiot ilmoittavat 

tileissä tarkasti muutokset puutuotteiden 

määrässä sinä ajankohtana, jona ne 

tapahtuvat, kannustaakseen sellaisten 

puutuotteiden tehokasta käyttöä, joilla on 

pitkä elinkaari. Edistääkseen myönteisiä 

korvaavia vaikutuksia edelleen ja 

ottaakseen ne lukuun komission olisi 

sisällytettävä puutuotteita koskeviin 

laskelmiin enemmän tuotteita delegoidun 

säädöksen avulla. Komission olisi 

annettava ohjeita menettelyllisistä 

kysymyksistä, jotka liittyvät puutuotteiden 

tilinpitoon. 

Tarkistus   14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Luonnontuhot, kuten maastopalot, 

hyönteis- ja tautituhot, äärimmäiset 

sääilmiöt ja geologiset häiriöt, jotka eivät 

ole jäsenvaltion hallittavissa ja joihin 

jäsenvaltio ei voi ratkaisevasti vaikuttaa, 

voivat LULUCF-sektorilla johtaa 

tilapäisiin kasvihuonekaasupäästöihin tai 

(13) Luonnontuhot, kuten maastopalot, 

hyönteis- ja tautituhot, äärimmäiset 

sääilmiöt ja geologiset häiriöt, jotka eivät 

ole jäsenvaltion hallittavissa ja joihin 

jäsenvaltio ei voi ratkaisevasti vaikuttaa, 

voivat LULUCF-sektorilla johtaa 

tilapäisiin kasvihuonekaasupäästöihin tai 
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aiheuttaa sen, että aiemmat poistumat 

häviävät. Koska poistumien häviäminen 

voi olla seurausta myös hoitopäätöksistä, 

kuten puunkorjuuta tai -istutusta koskevista 

päätöksistä, tässä asetuksessa olisi 

varmistettava, että ihmisen toiminnasta 

johtuvat poistumien häviämiset otetaan 

aina tarkoin huomioon LULUCF-tileissä. 

Tässä asetuksessa olisi lisäksi annettava 

jäsenvaltioille rajallinen mahdollisuus 

jättää LULUCF-tiliensä ulkopuolelle 

sellaisista häiriöistä aiheutuvat päästöt, 

joihin ne eivät voi vaikuttaa. Tapa, jolla 

jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä säännöksiä, 

ei saisi kuitenkaan johtaa siihen, että 

päästöt kirjataan aiheettomasti liian 

pieniksi. 

aiheuttaa sen, että aiemmat poistumat 

häviävät. Kun otetaan huomioon, että 

poistumien häviäminen voi olla seurausta 

myös hoitopäätöksistä, kuten puunkorjuuta 

tai -istutusta koskevista päätöksistä, tässä 

asetuksessa olisi varmistettava, että 

ihmisen toiminnasta johtuvat poistumien 

häviämiset otetaan aina tarkoin huomioon 

LULUCF-tileissä. Tässä asetuksessa olisi 

lisäksi annettava jäsenvaltioille rajallinen 

mahdollisuus jättää LULUCF-tiliensä 

ulkopuolelle sellaisista häiriöistä 

aiheutuvat päästöt, joihin ne eivät voi 

vaikuttaa. Tapa, jolla jäsenvaltiot 

soveltavat kyseisiä säännöksiä, ei saisi 

kuitenkaan johtaa siihen, että päästöt 

kirjataan aiheettomasti liian pieniksi, eikä 

se saisi vähentää jäsenvaltioiden intoa 

toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia kuten 

investointeja, joilla pyritään vähentämään 

luonnontuhojen esiintymisen riskiä. 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta kasvihuonekaasujen 

päästöjen ja poistumien sekä muiden 

tietojen, jotka ovat tarpeen jäsenvaltioiden 

velvoitteiden noudattamisen arvioimiseksi, 

raportointi ja todentaminen olisi tehokasta, 

avointa ja kustannustehokasta, tällä 

asetuksella olisi sisällytettävä asetukseen 

(EU) N:o 525/2013 raportointivaatimukset, 

ja kyseiset raportit olisi otettava huomioon 

tämän asetuksen mukaisissa 

vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa. 

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 525/2013 

olisi muutettava. Kyseisiä säännöksiä 

voidaan myöhemmin täsmentää, jotta 

voidaan ottaa huomioon energiaunionin 

yhdennettyyn hallintoon tehtävät 

muutokset, joita koskeva ehdotus on 

komission työohjelman mukaan 

odotettavissa vuoden 2016 loppuun 

(15) Jotta varmistettaisiin ja 

taattaisiin, että kasvihuonekaasujen 

päästöjen ja poistumien sekä muiden 

tietojen, jotka ovat tarpeen jäsenvaltioiden 

velvoitteiden noudattamisen arvioimiseksi, 

raportointi ja todentaminen on tehokasta, 

avointa ja kustannustehokasta, tällä 

asetuksella olisi sisällytettävä asetukseen 

(EU) N:o 525/2013 raportointivaatimukset, 

ja kyseiset raportit olisi otettava huomioon 

tämän asetuksen mukaisissa 

vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa. 

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 525/2013 

olisi muutettava. Kyseisiä säännöksiä 

voidaan myöhemmin täsmentää, jotta 

voidaan ottaa huomioon energiaunionin 

yhdennettyyn hallintoon tehtävät 

muutokset, joita koskeva ehdotus on 

komission työohjelman mukaan 

odotettavissa vuoden 2016 loppuun 
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mennessä. mennessä. 

Tarkistus   16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 

UNFCCC:n mukaan velvolliset 

laatimaan, saattamaan säännöllisesti ajan 

tasalle, julkaisemaan ja toimittamaan 

osapuolten konferenssille tiedoksi 

kansalliset inventaariot kaikkien 

kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvistä 

ihmisen toiminnan aiheuttamista 

päästöistä ja nielujen aikaansaamista 

poistumista käyttäen osapuolten 

konferenssissa sovittuja vertailukelpoisia 

menetelmiä. Kasvihuonekaasujen 

inventaariot ovat keskeisiä hiilestä 

irtautumista koskevan ulottuvuuden 

täytäntöönpanon seuraamisessa ja 

arvioitaessa ilmastolainsäädännön 

noudattamista. Kansallisten 

inventaarioiden perustamista ja 

hallinnointia koskevista jäsenvaltioiden 

velvoitteista on säädetty energiaunionin 

hallinnosta annetussa asetuksessa 

(COM(2016)0759). 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Euroopan ympäristökeskuksen 

olisi tapauksen mukaan avustettava 

komissiota vuosittaisen työohjelmansa 

mukaisesti siltä osin kuin kyse on 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevasta vuosittaisen raportoinnin 

järjestelmästä, politiikkoja, toimia ja 

kansallisia ennusteita koskevien tietojen 

arvioinnista, suunniteltujen 

lisäpolitiikkojen ja -toimien arvioinnista 

(16) Euroopan ympäristökeskuksen 

(EYK) pitäisi tapauksen mukaan avustaa 

komissiota vuosittaisen työohjelmansa 

mukaisesti siltä osin kuin kyse on 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevasta vuosittaisen raportoinnin 

järjestelmästä, politiikkoja, toimia ja 

kansallisia ennusteita koskevien tietojen 

arvioinnista, suunniteltujen 

lisäpolitiikkojen ja -toimien arvioinnista 
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sekä komission tämän asetuksen nojalla 

tekemistä vaatimustenmukaisuuden 

tarkastuksista. 

sekä komission tämän asetuksen nojalla 

tekemistä vaatimustenmukaisuuden 

tarkastuksista. 

Tarkistus   18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Tietojen keruun ja menetelmien 

parantamisen helpottamiseksi maankäyttö 

on olisi luetteloitava ja ilmoitettava 

käyttämällä kunkin maa-alan osalta 

kansallisia ja EU:n tiedonkeruujärjestelmiä 

vastaavaa maantieteellistä jäljittämistä. 

Tietojen keruussa on hyödynnettävä 

nykyisiä unionin ja jäsenvaltioiden 

ohjelmia ja kartoituksia parhaalla 

mahdollisella tavalla, mukaan lukien 

LUCAS (maankäytön ja maapeitteen 

tilastollinen pinta-alatutkimus) ja Euroopan 

maanseurantaohjelma Copernicus. Tietojen 

hallinnoinnin – mukaan lukien raportointia, 

uudelleenkäyttöä ja levittämistä koskevan 

jakamisen – raportointi olisi oltava 

Euroopan yhteisön 

paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 

perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 

2007 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2007/2/EY mukaista. 

(17) Tietojen keruun ja menetelmien 

parantamisen helpottamiseksi maankäyttö 

olisi nimenomaisesti luetteloitava ja 

ilmoitettava käyttämällä kunkin maa-alan 

osalta kansallisia ja EU:n 

tiedonkeruujärjestelmiä vastaavaa 

maantieteellistä jäljittämistä. Tietojen 

keruussa on hyödynnettävä nykyisiä 

unionin ja jäsenvaltioiden ohjelmia ja 

kartoituksia parhaalla mahdollisella tavalla, 

mukaan lukien LUCAS (maankäytön ja 

maapeitteen tilastollinen pinta-

alatutkimus), Euroopan 

maanseurantaohjelma Copernicus, 

erityisesti Sentinel-2:n avulla, ja 

eurooppalaiset 

satelliittinavigointijärjestelmät Galileo ja 

EGNOS, joita voidaan käyttää apuna 

maankäytön tutkimisessa. Tietojen 

hallinnoinnin – mukaan lukien raportointia, 

uudelleenkäyttöä ja levittämistä koskevan 

jakamisen – raportointi olisi oltava 

Euroopan yhteisön 

paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 

perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 

2007 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivi 2007/2/EY mukaista. 

Tarkistus   19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voitaisiin säätää tämän 

asetuksen mukaisten tapahtumien 

asianmukaisesta tilinpidosta, mukaan 

(18) Jotta voitaisiin säätää tämän 

asetuksen mukaisten tapahtumien 

asianmukaisesta tilinpidosta, mukaan 
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lukien joustomahdollisuuksien käyttö ja 

jäljitettävyysvaatimusten noudattaminen, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä, jotka koskevat määritelmien, 

arvojen, kasvihuonekaasujen ja 

hiilivarastojen luettelojen teknistä 

mukauttamista, viitetasojen päivittämistä, 

tapahtumien tilinpitoa sekä menetelmiä ja 

tiedonantoa koskevien vaatimusten 

tarkistamista. Kyseisissä toimenpiteissä on 

otettava huomioon unionin rekisterin 

perustamisesta annetun komission 

asetuksen (EU) N:o 389/2013 säännökset. 

Tarvittavat säännökset olisi koottava 

yhteen säädökseen, jossa yhdistyvät 

direktiivin 2003/87/EY, asetuksen (EU) 

N:o 525/2013, sitovista vuotuisista 

kasvihuonekaasujen vähennyksistä 

jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 

joustavaa energiaunionia varten annetun 

asetuksen [] ja tämän asetuksen mukaiset 

tilinpitosäännökset. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

lukien joustomahdollisuuksien käyttö ja 

jäljitettävyysvaatimusten noudattaminen, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 

mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat 

määritelmien, arvojen, kasvihuonekaasujen 

ja hiilivarastojen luettelojen teknistä 

mukauttamista, viitetasojen päivittämistä, 

tapahtumien tilinpitoa sekä menetelmiä ja 

tiedonantoa koskevien vaatimusten 

tarkistamista. Kyseisissä toimenpiteissä on 

otettava huomioon unionin rekisterin 

perustamisesta annetun komission 

asetuksen (EU) N:o 389/2013 säännökset. 

Tarvittavat säännökset olisi koottava 

yhteen säädökseen, jossa yhdistyvät 

direktiivin 2003/87/EY, asetuksen (EU) 

N:o 525/2013, sitovista vuotuisista 

kasvihuonekaasujen vähennyksistä 

jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 

joustavaa energiaunionia varten annetun 

asetuksen [] ja tämän asetuksen mukaiset 

tilinpitosäännökset. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 Tämän asetuksen perimmäinen tavoite on 

edistää sen maailmanlaajuisen 

sitoumuksen täyttämistä, että lämpötilojen 

nousu rajoitetaan alle kahteen 

celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna, sekä 

jatkaa toimia lämpenemisen pitämiseksi 

alle 1,5 celsiusasteen. 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) hoidettu kosteikko: maa, joka on 

ilmoitettu kosteikkona pysyväksi 

kosteikoksi, ja maa, joka on ilmoitettu 

asutusalueesta tai muusta maasta 

muutetuksi kosteikoksi, ja kosteikko, joka 

on muutettu asutusalueeksi tai muuksi 

maaksi; 

Tarkistus   22 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltio voi päättää sisällyttää 

4 artiklan mukaisen velvoitteensa 

soveltamisalaan hoidetun kosteikon, joka 

määritellään maaksi, joka on ilmoitettu 

kosteikkona pysyväksi kosteikoksi, 

maaksi, joka on muutettu asutusalueesta 

tai muusta maasta kosteikoksi ja 

kosteikoksi, joka on muutettu 

asutusalueeksi tai muuksi maaksi. Jos 

jäsenvaltio valitsee tämän vaihtoehdon, 

sen on pidettävä hoidettujen kosteikkojen 

päästöistä ja poistumista tiliä tämän 

asetuksen mukaisesti. 

2. Ne jäsenvaltiot, joilla ei ole 

erillistä tilinpitoluokkaa hoidetuille 

kosteikoille [voimaantulon päivämäärä] 

mennessä, voivat saada [voimaantulon 

päivämäärä] alkavan viiden vuoden 

siirtymäkauden hoidettuja kosteikkoja 

koskevien luotettavien ja avoimien 

tietojen keräämisestä ja tämän asetuksen 

mukaisen ilmoitusjärjestelmän 

käyttöönotosta. Tietojen ja 

ilmoitusjärjestelmän asianmukaisuutta 

arvioidaan osana 12 artiklassa 

tarkoitettua vaatimustenmukaisuutta 

koskevaa tarkastusta. 

Tarkistus   23 

Ehdotus asetukseksi 
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2 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Suorittaessaan metsitettyä maata, 

maata, jolta metsä on hävitetty ja 

hoidettua metsämaata koskevaa tilinpitoa, 

jäsenvaltioiden on otettava mukaan 

9 artiklan mukainen tilinpitoluokka 

puutuotteille. 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 14 artiklan 

mukaisesti 1 kohdassa esitettyjen 

määritelmien mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen ja sen 

varmistamiseksi, että kyseiset määritelmät 

ja kansallisten kasvihuonekaasumäärien 

laskemista koskevissa vuoden 2006 

IPCC:n ohjeissa, jäljempänä 'IPCC:n 

ohjeet', esitettyihin määritelmiin tehdyt 

muutokset ovat keskenään johdonmukaiset. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 14 artiklan 

mukaisesti 1 kohdassa esitettyjen 

määritelmien mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen ja sen 

varmistamiseksi, että kyseiset määritelmät 

ja kansallisten kasvihuonekaasumäärien 

laskemista koskevissa vuoden 2006 

IPCC:n ohjeissa ja kaikissa asiaan 

liittyvissä IPCC:n täydentävissä ohjeissa, 

jäljempänä 'IPCC:n ohjeet', esitettyihin 

määritelmiin tehdyt muutokset ovat 

keskenään johdonmukaiset. 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on vuosien 2021–

2025 ja 2026–2030 osalta varmistettava 

11 artiklassa säädetyt 

joustomahdollisuudet huomioon ottaen, 

että päästöt eivät ylitä poistumia, 

laskettuina niiden kokonaispäästöjen ja -

poistumien summana, joista on pidetty tiliä 

tämän asetuksen mukaisesti ja jotka 

aiheutuvat sen alueen 2 kohdassa 

tarkoitetuissa maankäyttöön liittyvissä 

Jäsenvaltioiden on vuosien 2021–2025 ja 

2026–2030 osalta varmistettava 

vähimmäisvaatimuksena , että päästöt 

eivät ylitä poistumia, laskettuina niiden 

kokonaispäästöjen ja -poistumien 

summana, joista on pidetty tiliä tämän 

asetuksen mukaisesti ja jotka aiheutuvat 

sen alueen 2 kohdassa tarkoitetuissa 

maankäyttöön liittyvissä tilinpitoluokissa. 
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tilinpitoluokissa. 

Tarkistus   26 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Täyttääkseen Pariisin sopimuksen 

mukaiset unionin pitkän aikavälin 

tavoitteet jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle asetuksessa [energiaunionin 

hallinnosta annettu asetus, 

COM(2016)0759] tarkoitettu 

toimintasuunnitelma, jossa asetetaan 

pitkän aikavälin tavoitteita poistumien, 

hiilivarantojen ja kestävien 

metsänhoitokäytäntöjen lisäämiseksi. 

Tarkistus   27 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Valmistellessaan kansallisia 

tilinpitojaan jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että maankäyttötoimet ovat 

unionin biodiversiteetti- ja 

metsästrategioiden mukaisia.  

Tarkistus   28 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltio voi poiketen 5 artiklan 

3 kohdassa säädetystä oletusarvon 

soveltamista koskevasta vaatimuksesta 

siirtää viljelymaan, niityn, kosteikon, 

asutusalueen ja muun maan luokasta, johon 

tällainen metsämaaksi muutettu maa 

kuuluu, metsämaan, joka pysyy 

metsämaana, luokkaan, 30 vuoden kuluttua 

2. Jäsenvaltio voi poiketen 5 artiklan 

3 kohdassa säädetystä oletusarvon 

soveltamista koskevasta vaatimuksesta 

siirtää viljelymaan, niityn, kosteikon, 

asutusalueen ja muun maan luokasta, johon 

tällainen metsämaaksi muutettu maa 

kuuluu, metsämaan, joka pysyy 

metsämaana, luokkaan, 30 vuoden kuluttua 

muuttamispäivästä. Kaikkien poikkeuksen 
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muuttamispäivästä. myöntämistä koskevien päätösten on 

perustuttava IPCC:n suuntaviivoihin ja 

ne on hyväksytettävä 8 artiklan 5 kohdan 

mukaisella tarkistusryhmällä. 

Tarkistus   29 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden, jotka ovat 

päättäneet sisällyttää 2 artiklan 

mukaiseen sitoumukseensa hoidetut 

kosteikot, on pidettävä tiliä hoidetuista 

kosteikoista aiheutuvista päästöistä ja 

poistumista, ja ne on laskettava 

vähentämällä ajanjaksojen 2021–2025 

ja/tai 2026–2030 päästöistä ja poistumista 

arvo, joka saadaan kertomalla jäsenvaltion 

hoidetuista kosteikoista peruskaudella 

2005–2007 aiheutuneet keskimääräiset 

vuosipäästöt ja -poistumat viidellä. 

4. Jäsenvaltioiden on pidettävä tiliä 

hoidetuista kosteikoista aiheutuvista 

päästöistä ja poistumista, ja ne on 

laskettava vähentämällä ajanjaksojen 

2021–2025 ja/tai 2026–2030 päästöistä ja 

poistumista arvo, joka saadaan kertomalla 

jäsenvaltion hoidetuista kosteikoista 

peruskaudella 2005–2007 aiheutuneet 

keskimääräiset vuosipäästöt ja -poistumat 

viidellä. 

Tarkistus   30 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on määritettävä uusi 

metsämaan vertailutaso liitteessä IV 

olevassa A jaksossa esitettyjen kriteerien 

perusteella. Niiden on toimitettava 

komissiolle metsämaan uuden vertailutason 

sisältävät kansalliset metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmat viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2018 vuosien 2021–

2025 osalta ja viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2023 vuosien 2026–2030 osalta. 

Jäsenvaltioiden on määritettävä uusi 

metsämaan vertailutaso liitteessä IV 

olevassa A jaksossa esitettyjen kriteerien 

perusteella. Niiden on toimitettava 

komissiolle metsämaan uuden vertailutason 

sisältävät kansalliset metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmat viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2018 vuosien 2021–

2025 osalta ja viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2023 vuosien 2026–2030 osalta. 

Komissio antaa jäsenvaltioiden pyynnöstä 

neuvoja ja teknistä apua. 

Tarkistus   31 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Kansallisessa metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmassa on oltava kaikki 

liitteessä IV olevassa B jaksossa luetellut 

tiedot, ja sen on sisällettävä metsäalan uusi 

vertailutaso, joka perustuu nykyisiin 

metsänhoidon käytäntöihin ja 

intensiivisyyteen, sellaisina kuin ne on 

raportoitu vuosina 1990–2009 kansallisten 

metsien metsätyyppiä ja ikäluokkaa 

kohden, ilmaistuna tonneina 

hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. 

Kansallisessa metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmassa on oltava kaikki 

liitteessä IV olevassa B jaksossa luetellut 

tiedot, ja sen on sisällettävä metsäalan uusi 

vertailutaso, joka perustuu nykyisiin 

metsänhoidon käytäntöihin, sellaisina kuin 

ne on raportoitu vuoteen 2017 asti 

kaudelle 2021–2025 ja vuoteen 2022 asti 

kaudelle 2026–2030 kansallisten metsien 

metsätyyppiä ja ikäluokkaa kohden, 

ilmaistuna tonneina 

hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. 

Tarkistus   32 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kansallinen metsätalouden 

tilinpitosuunnitelma on julkistettava, ja on 

järjestettävä julkinen kuuleminen. 

Kansallinen metsätalouden 

tilinpitosuunnitelma on julkistettava myös 

verkossa, ja on järjestettävä julkinen 

kuuleminen. 

Tarkistus   33 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on osoitettava, 

että menetelmät ja tiedot, joita käytetään 

metsäalan uuden vertailutason 

määrittämiseksi kansallisessa 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmassa, 

ovat johdonmukaiset hoidettua metsämaata 

koskevassa raportoinnissa käytettävien 

menetelmien ja tietojen kanssa. 

Jäsenvaltion on viimeistään kauden 2021–

2025 tai kauden 2026–2030 lopussa 

annettava komissiolle tiedoksi tekninen 

korjaus, joka on mahdollisesti tehty 

vertailutasoon johdonmukaisuuden 

4. Jäsenvaltioiden on osoitettava, 

että menetelmät ja tiedot, joita käytetään 

metsäalan uuden vertailutason 

määrittämiseksi kansallisessa 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmassa, 

ovat johdonmukaiset hoidettua metsämaata 

koskevassa raportoinnissa käytettävien 

menetelmien ja tietojen kanssa. Käytettyjen 

tietojen on oltava uusimpia varmennettuja 

tietoja maankäyttöä ja metsäalaa 

koskevista oloista. Jäsenvaltion on 

viimeistään kauden 2021–2025 tai kauden 

2026–2030 lopussa annettava komissiolle 

tiedoksi tekninen korjaus, joka on 
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varmistamiseksi. mahdollisesti tehty vertailutasoon 

johdonmukaisuuden varmistamiseksi, sekä 

ilmoitettava määrittämisajankohtana 

sovelletusta kestävän metsänhoidon 

politiikasta aiheutuvista myönteisistä 

tekijöistä.  

Tarkistus   34 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio tarkastelee kansallisia 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmia ja 

teknisiä korjauksia sekä arvioi, missä 

määrin ehdotetut uudet tai korjatut 

metsäalan vertailutasot on määritetty 3 ja 

4 kohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdassa 

vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten 

mukaisesti. Komissio voi laskea ehdotetut 

uudet tai korjatut metsäalan vertailutasot 

uudelleen siinä määrin kuin se on tarpeen 

3 ja 4 kohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdassa 

vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten 

noudattamisen varmistamiseksi. 

5. Komission ja jäsenvaltioiden 

kokoama asiantuntijaryhmä tarkastelee 

kansallisia metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmia ja teknisiä korjauksia 

sekä arvioi, missä määrin ehdotetut uudet 

tai korjatut metsäalan vertailutasot on 

määritetty 3 ja 4 kohdassa sekä 5 artiklan 

1 kohdassa vahvistettujen periaatteiden ja 

vaatimusten mukaisesti. Jäsenvaltioiden 

on toimitettava tarkistusryhmälle kaikki 

tiedot, joita on pyydetty tarkastelua ja 

arviointia varten. Asianomainen 

jäsenvaltio laskee ehdotetut uudet tai 

korjatut metsäalan vertailutasot uudelleen 

siinä määrin kuin se on tarpeen 3 ja 

4 kohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdassa 

vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten 

noudattamisen varmistamiseksi. 

Avoimuuden parantamiseksi komissio 

kokoaa yhteenvedon, jossa on suosituksia, 

ja julkaisee sen lisäksi myös internetissä. 

Tarkistus   35 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio hyväksyy 5 kohdan 

nojalla tehdyn tarkastelun seurauksena 

delegoituja säädöksiä 14 artiklan 

mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 

jäsenvaltion metsäalan vertailutason 

päivittämiseksi kansallisten metsätalouden 

6. Komissio hyväksyy 5 kohdan 

nojalla tehdyn tarkastelun seurauksena 

delegoituja säädöksiä 14 artiklan 

mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 

jäsenvaltion metsäalan vertailutason 

päivittämiseksi kansallisten metsätalouden 
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tilinpitosuunnitelmien tai 

tiedoksiannettujen teknisten korjausten 

perusteella sekä tarkastelun yhteydessä 

tehtyjen uudelleenlaskentojen perusteella. 

Jäsenvaltion liitteessä II esitettyjä 

metsäalan vertailutasoja sovelletaan 

kauteen 2021–2025 ja/tai 2026-2030 

kunnes delegoitu säädös tulee voimaan. 

tilinpitosuunnitelmien tai 

tiedoksiannettujen teknisten korjausten 

perusteella sekä tarkastelun yhteydessä 

tehtyjen uudelleenlaskentojen perusteella. 

Ensimmäinen näistä delegoiduista 

säädöksistä, jotka perustuvat 

jäsenvaltioiden tämän asetuksen 

3 kohdan mukaisesti toimittamiin 

tietoihin, on hyväksyttävä 31 päivään 

joulukuuta 2019 mennessä. Jäsenvaltion 

liitteessä II esitettyjä metsäalan 

vertailutasoja sovelletaan kauteen 2021–

2025 ja/tai 2026-2030 kunnes delegoitu 

säädös tulee voimaan. 

Tarkistus   36 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on merkittävä puutuotteita 

koskeviin 6 artiklan 1 kohdan ja 8 

artiklan 1 kohdan mukaisiin tileihinsä 
päästöt ja poistumat, jotka aiheutuvat 

muutoksista seuraaviin luokkiin kuuluvien 

puutuotteiden määrässä, käyttäen liitteessä 

V määritettyjä ensimmäisen kertaluvun 

hajoamismenetelmää, menetelmiä ja 

puoliintumisajan oletusarvoja: 

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 

päästöt ja poistumat, jotka aiheutuvat 

muutoksista seuraaviin luokkiin kuuluvien 

puutuotteiden määrässä, käyttäen 

liitteessä V määritettyjä ensimmäisen 

kertaluvun hajoamismenetelmää, 

menetelmiä ja puoliintumisajan 

oletusarvoja: 

Tarkistus   37 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 

2019 mennessä 14 artiklan mukaisesti 

delegoidun säädöksen, jolla puutuotteiden 

määrää koskevat luokat voidaan saattaa 

ajan tasalle lisätuotteilla, joilla on 

myönteinen korvausvaikutus, ja ottaa 

huomioon jäsenvaltioiden panoksen 

maakohtaisiin alaluokkiin. Ajan tasalle 

saattaminen tehdään IPCC:n ohjeiden 

perusteella ja sen yhteydessä varmistetaan 
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unionin LULUCF-sektorin tilinpidon 

ympäristötavoitteiden tinkimättömyys. 

Tarkistus   38 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Tämän artiklan mukaisen 

joustomekanismin vaikutusten arviointi 

on sisällytettävä 15 artiklassa 

tarkoitettuun kertomukseen. 

Tarkistus   39 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tarkastelee 

vaatimustenmukaisuuskertomuksia 

perusteellisesti arvioidakseen 4 artiklan 

noudattamisen. 

2. Komissio tarkastelee 

vaatimustenmukaisuuskertomuksia 

perusteellisesti arvioidakseen 4 artiklan 

noudattamisen ja esittääkseen perustelut 

kaikista eroavaisuuksista. 

Tarkistus   40 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio kirjaa päästöjen ja 

poistumien määrän kussakin jäsenvaltiossa 

kunkin maankäyttöön liittyvän 

tilinpitoluokan osalta asetuksen (EU) N:o 

525/2013 10 artiklan nojalla perustettuun 

unionin rekisteriin ja varmistaa tilien 

täsmällisyyden 11 artiklan mukaisia 

joustomahdollisuuksia käytettäessä. 

Keskusvalvoja tarkistaa automaattisesti 

jokaisen tämän asetuksen mukaisen 

tapahtuman ja tarvittaessa estää tapahtumia 

varmistaakseen, ettei 

sääntöjenvastaisuuksia esiinny. Yleisöllä 

1. Komissio kirjaa päästöjen ja 

poistumien määrän kussakin jäsenvaltiossa 

kunkin maankäyttöön liittyvän 

tilinpitoluokan osalta asetuksen (EU) N:o 

525/2013 10 artiklan nojalla perustettuun 

unionin rekisteriin ja varmistaa tilien 

täsmällisyyden 11 artiklan mukaisia 

joustomahdollisuuksia käytettäessä. 

Keskusvalvoja tarkistaa automaattisesti ja 

kattavasti jokaisen tämän asetuksen 

mukaisen tapahtuman ja tarvittaessa estää 

tapahtumia varmistaakseen, ettei 

sääntöjenvastaisuuksia esiinny. 

Jäsenvaltiolle annetaan palautetta ja 
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on oltava pääsy näihin tietoihin. siihen sisältyy vastausoikeus. Kaikki 

jäsenvaltion esittämät korjauspyynnöt 

toimitetaan kohtuullisessa ajassa. 

Komissio rekisteröi näiden tapahtumien 

jäljitettävyyden ja saattaa tiedot yleisön 

saataville internetissä. 

Tarkistus   41 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

3, 5, 8, 10 ja 13 artiklassa tarkoitettuja 

delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 

ajaksi [tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

3, 5, 8, 10 ja 13 artiklassa tarkoitettuja 

delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi 

[tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. 

Tarkistus   42 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ennen delegoidun säädöksen 

antamista komissio kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen delegoidun säädöksen 

antamista komissio kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita ja 

muodostaa heidän kanssaan yhteisen 

kannan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Tarkistus   43 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle viimeistään 

28 päivänä helmikuuta 2024 ja sen jälkeen 

joka viides vuosi tämän asetuksen 

toiminnasta, siitä, miten asetus edistää 

EU:n tavoitetta kasvihuonekaasujen 

Kuuden kuukauden kuluessa UNFCCC:n 

vuonna 2018 käytävästä taustoittavasta 

vuoropuhelusta, vuonna 2024 ja sen 

jälkeen viiden vuoden välein komissio 

antaa kertomuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle siitä, miten 
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vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja 

siitä, miten asetus edistää Pariisin 

sopimuksen tavoitteita, sekä tekee 

tarvittaessa ehdotuksia. 

asetus edistää EU:n tavoitetta 

kasvihuonekaasujen vähentämisestä 

vuoteen 2030 mennessä ja siitä, miten 

asetus edistää Pariisin sopimuksen pitkän 

aikavälin tavoitteita, ja tekee tarvittaessa 

ehdotuksia tämän asetuksen ja sen 

tavoitteen päivittämiseksi UNFCCC:n 

taustoittavaan vuoropuheluun 

pohjautuvan kehityksen sekä IPCC:n 

uusimpien tieteellisten havaintojen 

mukaisesti. 

Tarkistus   44 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – A osa – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) Vertailutasoilla on edistettävä 

metsien hiilivarantojen säilyttämistä tai 

lisäämistä, samalla kun metsästä saadaan 

vuosittain tuotettua kestävästi puuta, 

kuitua tai energiaa. 

Tarkistus   45 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – A osa – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) Vertailutasoissa on varmistettava 

toimiva ja uskottava tilinpito sen 

varmistamiseksi, että biomassan käytöstä 

johtuvat päästöt ja poistumat kirjataan 

tileihin asianmukaisesti. 

(c) Vertailutasoissa on varmistettava 

toimiva ja uskottava hoidetun metsämaan 

tilinpito sen varmistamiseksi, että 

biomassan käytöstä johtuvat päästöt ja 

poistumat kirjataan tileihin 

asianmukaisesti. 

Tarkistus   46 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – A osa – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) Vertailutasoissa on otettava 

huomioon puutuotteiden hiilivarasto, jotta 

voidaan vertailla välitöntä hajoamista 

Poistetaan. 
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koskevaa olettamusta ja ensimmäisen 

kertaluvun hajoamismenetelmää ja 

puoliintumisaikoja. 

Tarkistus   47 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – A osa – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) Vertailutasoissa on otettava 

huomioon tavoite, joka liittyy luonnon 

monimuotoisuuden edistämiseen ja 

luonnonvarojen kestävään käyttöön, kuten 

EU:n metsästrategiassa, jäsenvaltioiden 

kansallisissa metsäpolitiikoissa ja EU:n 

biodiversiteettistrategiassa esitetään. 

(e) Vertailutasoissa on otettava 

huomioon tavoite, joka liittyy luonnon 

monimuotoisuuden edistämiseen ja 

luonnonvarojen kestävään käyttöön, kuten 

EU:n metsästrategiassa, jäsenvaltioiden 

kansallisissa metsäohjelmissa, unionin 

biodiversiteettistrategiassa ja unionin 

biotalouden strategiassa esitetään. 

Tarkistus   48 

Ehdotus asetukseksi 

Liite IV – A osa – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (g a) Vertailutasoissa on vahvistettava, 

että niiden rakenteessa ei ole hyödynnetty 

suoraan jäsenvaltioiden tai unionin 

politiikkaa koskevia oletuksia tai arvioita 

taikka oletuksia tai arvioita, jotka 

perustuvat jäsenvaltioiden tai unionin 

politiikan oletettuihin tulevaisuuden 

muutoksiin. 
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ASIAN KÄSITTELY 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien 

kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 
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