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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 

 ottavat 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 

 ottavat 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 Pariisin 

sopimuksen mukaisista EU:n 

sitoumuksista. Unionin sitoumus koko 

talouden laajuisiin päästövähennyksiin 

(3) EU:n allekirjoittama Pariisin 

sopimus tuli voimaan 4 päivänä 

marraskuuta 2016. Tällä 

lainsäädäntöehdotuksella pannaan 

täytäntöön osa Pariisin sopimuksen 

mukaisista EU:n sitoumuksista vahvistaa 

ilmastonmuutoksen uhan 

maailmanlaajuista torjuntaa siten, että 
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vahvistettiin unionin ja sen jäsenvaltioiden 

suunnitellussa kansallisesti määriteltävässä 

panoksessa, joka toimitettiin 

ilmastonmuutosta koskevan YK:n 

puitesopimuksen sihteeristölle (UNFCCC) 

6 päivänä maaliskuuta 2015. 

pysäytetään maapallon lämpötilan nousu 

selvästi alle kahteen celsiusasteeseen 

esiteollisella kaudella vallinneeseen 

tasoon verrattuna ja jatketaan toimia 

nousun rajoittamiseksi alle 

1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna samalla, 

kun vähennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä, suojellaan ja 

lisätään kasvihuonekaasujen nieluja ja 

varastoja ja varmistetaan ruokaturva. 

Unionin sitoumus koko talouden laajuisiin 

päästövähennyksiin vahvistettiin unionin ja 

sen jäsenvaltioiden suunnitellussa 

kansallisesti määriteltävässä panoksessa, 

joka toimitettiin ilmastonmuutosta 

koskevan YK:n puitesopimuksen 

sihteeristölle (UNFCCC) 6 päivänä 

maaliskuuta 2015. Pariisin sopimuksen 

mukaisesti jäsenvaltioiden on jatkettava 

niiden kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä, jotka kuuluvat tämän 

asetuksen soveltamisalaan vuoden 2030 

jälkeen, jotta vuoteen 2050 mennessä 

saavutetaan komission 15. joulukuuta 

2011 antamassa tiedonannossa esitetyn 

unionin energia-alan 

etenemissuunnitelman 2050 mukaisesti 

unionin kasvihuonekaasupäästöjen 80–95 

prosentin kokonaisvähennys vuoden 1990 

tasoon verrattuna. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Siirtymä puhtaaseen energiaan 

edellyttää muutoksia sijoittajien 

toimintatavoissa ja kannustimia kaikilla 

politiikan aloilla. Yksi unionin 

tärkeimmistä tavoitteista on luoda 

selviytymiskykyinen energiaunioni, jossa 

turvataan varma, kestävä, kilpailukykyinen 

ja kohtuuhintainen energiansaanti kaikille 

eurooppalaisille. Jotta tavoite voidaan 

(5) Siirtymä puhtaaseen energiaan 

edellyttää muutoksia sijoittajien 

toimintatavoissa ja kannustimia kaikilla 

politiikan aloilla alkaen 

energiankulutuksen vähentämisestä ja 

optimoinnista. Yksi unionin tärkeimmistä 

tavoitteista on luoda selviytymiskykyinen 

energiaunioni, jossa turvataan varma, 

kestävä, kilpailukykyinen ja 
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saavuttaa, on jatkettava kunnianhimoisia 

ilmastotoimenpiteitä tässä asetuksessa 

säädetyn mukaisesti ja edistyttävä muilla 

energiaunionin alueilla joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa 

koskevan puitestrategian16 mukaisesti. 

kohtuuhintainen energiansaanti kaikille 

eurooppalaisille. Jotta tavoite voidaan 

saavuttaa, on jatkettava kunnianhimoisia 

ilmastotoimenpiteitä tässä asetuksessa 

säädetyn mukaisesti ja edistyttävä muilla 

energiaunionin alueilla joustavaa 

energiaunionia ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa 

koskevan puitestrategian16 mukaisesti. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 80. 16 COM(2015) 80. 

Perustelu 

Juuri energiansäästötoimet ovat sellaiset, joilla on mahdollisimman nopea ja tehokas 

kuoletusaika ja alhaisimmat täytäntöönpanokustannukset. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 406/2009/EY19 mukaista 

sitovia vuotuisia kansallisia rajoja 

koskevaa lähestymistapaa pitäisi soveltaa 

jatkossakin kaudella 2021–2030 siten, että 

etenemisen lasketa aloitetaan vuodesta 

2020 perustuen kauden 2016–2018 

kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon ja 

päätetään vuoteen 2030 kunkin 

jäsenvaltion osalta. Niiden jäsenvaltioiden 

vuoden 2021 kiintiöitä mukautetaan, 

joilla on sekä päätöksessä 406/2009/EY 

tarkoitettu positiivinen raja että päätösten 

2013/162/EU ja 2013/634/EU mukaiset 

kasvavat vuotuiset päästökiintiöt kaudella 

2017–2020. Mukautuksen tarkoituksena 

on suurempien päästömahdollisuuksien 

huomioon ottaminen kyseisinä vuosina. 

Eurooppa-neuvosto tuli siihen tulokseen, 

että olemassa olevien joustovälineiden 

saatavuutta ja käyttöä EU:n 

päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla 

aloilla olisi lisättävä merkittävästi, jotta 

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 406/2009/EY19 mukaista 

sitovia vuotuisia kansallisia rajoja 

koskevaa lähestymistapaa pitäisi soveltaa 

jatkossakin kaudella 2021–2030 siten, että 

etenemisen laskenta aloitetaan vuodesta 

2020 perustuen kauden 2016–2018 

kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvoon ja 

käytetään päätöksessä N:o 406/2009/EY 

vahvistettuja vuoden 2020 tavoitteita 

enimmäisrajana ja päätetään laskenta 

vuoteen 2030 kunkin jäsenvaltion osalta 

riippuen siitä, kumpi arvo on pienempi. 

Eurooppa-neuvosto tuli siihen tulokseen, 

että olemassa olevien joustovälineiden 

saatavuutta ja käyttöä EU:n 

päästökauppajärjestelmän ulkopuolisilla 

aloilla olisi lisättävä merkittävästi, jotta 

voidaan taata unionin yhteisten 

pyrkimysten kustannustehokkuus ja 

asukaskohtaisten päästöjen lähentyminen 

vuoteen 2030 mennessä. 



 

PE592.166v02-00 6/25 AD\1120079FI.docx 

FI 

voidaan taata unionin yhteisten 

pyrkimysten kustannustehokkuus ja 

asukaskohtaisten päästöjen lähentyminen 

vuoteen 2030 mennessä. 

__________________ __________________ 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden 

pyrkimyksistä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämissitoumusten täyttämiseksi 

vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 

5.6.2009, s. 136). 

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden 

pyrkimyksistä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämissitoumusten täyttämiseksi 

vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 

5.6.2009, s. 136). 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Tällä asetuksella kannustetaan 

vähentämään päästöjä unionin muiden 

ilmasto- ja energiasäädösten mukaisesti. 

Koska yli 75 prosenttia unionin 

kasvihuonekaasupäästöistä liittyy 

energiaan, energiankäytön tehokkuuden 

lisäämisellä ja energiasäästöillä on tärkeä 

tehtävä tällaisten päästöjen 

vähentämisessä. Kunnianhimoisempi 

energiatehokkuuspolitiikka on tästä syystä 

keskeinen tekijä paitsi fossiilisten 

polttoaineiden tuonnin vähentämisessä 

energiavarmuuden lisäämiseksi ja 

kuluttajien energialaskujen 

pienentämiseksi myös 

energiansäästötekniikan hyväksymisessä 

rakennuksissa, teollisuudessa ja 

liikenteessä, talouden kilpailukyvyn 

vahvistamisessa, paikallisten työpaikkojen 

luomisessa sekä terveysolojen 

parantamisessa ja energiaköyhyyden 

torjumisessa. Toimet, joita toteutetaan 

tässä asetuksessa katetuilla aloilla ovat 

kustannustehokas keino auttaa 

jäsenvaltioita saavuttamaan niiden tämän 
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asetuksen mukaiset tavoitteet. Näin ollen 

on tärkeää, että jäsenvaltiot tätä asetusta 

kansallisissa toimintalinjoissa 

soveltaessaan kiinnittävät erityistä 

huomiota kaikkien alojen erityisiin ja 

erilaisiin energiatehokkuuden 

parantamista koskeviin mahdollisuuksiin 

ja investointeihin. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Jäsenvaltioiden olisi 

maatalousalan päästöjen vähentämiseksi 

sisällytettävä päästöjen vähentämistä 

koskeviin toimintasuunnitelmiin toimia, 

joilla parannetaan alan potentiaalia 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

hyödynnettävä paremmin yhteisen 

maatalouspolitiikan (YMP) 

rahoitusvälineitä alan kestävien 

käytäntöjen edistämiseksi. Jäljempänä 

14 artiklan mukaisesti komissio laatii 

arvion ja raportoi Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle maatalouden muiden kuin 

hiilidioksidipäästöjen 

kustannustehokkaassa vähentämisessä 

saavutetusta tosiasiallisesta edistymisestä 

sekä esittää ehdotuksia hoidetusta 

viljelymaasta, hoidetuista niityistä ja 

hoidetuista kosteikoista peräisin olevien 

nettopoistumien määrän muuttamiseksi 

soveltuvilta osin. 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Maankäytöstä, maankäytön (12) Maankäytöstä, maankäytön 
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muutoksesta ja metsätaloudesta 

aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 

ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 

2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteisiin annetussa 

asetuksessa [ ] vahvistetaan maankäyttöön, 

maankäytön muutokseen ja metsätalouteen, 

jäljempänä ’LULUCF’, liittyviä 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevat tilinpitosäännöt. Vaikka tämän 

asetuksen mukaisesti 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksillä 

aikaan saataviin ympäristövaikutuksiin 

vaikuttaa se, että huomioon otetaan 

enintään maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä, 

sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa 

[ ], peräisin olevien nettopoistumien ja 

nettopäästöjen kokonaissummaa vastaava 

määrä, asetukseen olisi sisällytettävä näitä 

poistoja vastaava, määrältään enintään 280 

miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

jousto, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

liitteessä III esitetyn mukaisesti, 

lisämahdollisuutena, jota jäsenvaltiot 

voivat tarvittaessa hyödyntää 

sitoumustensa noudattamiseksi. Jos 

annetaan LULUCF-asetuksen 8 artiklan 6 

kohdan nojalla delegoitu säädös metsäalan 

viitetasojen päivittämiseksi kansallisten 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmien 

perusteella, komissiolle olisi 7 artiklan 

mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä sen huomioon ottamiseksi, että 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan panos vaikuttaa mainitussa 

artiklassa säädettyyn 

joustomahdollisuuteen. Ennen tällaisen 

delegoidun asetuksen hyväksymistä 

komission olisi arvioitava hoidetun 

metsämaan tilinpidon luotettavuutta 

saatavilla olevien tietojen perusteella ja 

erityisesti ennakoidun ja tosiasiallisen 

korjuuasteen keskinäistä vastaavuutta. 

Tässä asetuksessa olisi myös sallittava 

mahdollisuus vuotuisten 

muutoksesta ja metsätaloudesta 

aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 

ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 

2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteisiin annetussa 

asetuksessa [ ] vahvistetaan maankäyttöön, 

maankäytön muutokseen ja metsätalouteen, 

jäljempänä ’LULUCF’, liittyviä 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevat tilinpitosäännöt. Vaikka tämän 

asetuksen mukaisesti 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksillä 

aikaan saataviin ympäristövaikutuksiin 

vaikuttaa se, että huomioon otetaan 

enintään maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta, hoidetuista niityistä ja 

hoidetuista kosteikoista, sellaisina kuin ne 

on määritelty asetuksessa [ ], peräisin 

olevien nettopoistumien ja nettopäästöjen 

kokonaissummaa vastaava määrä, 

asetukseen olisi sisällytettävä näitä poistoja 

vastaava, määrältään enintään 280 

miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

jousto, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

liitteessä III esitetyn mukaisesti, 

lisämahdollisuutena, jota jäsenvaltiot 

voivat tarvittaessa hyödyntää 

sitoumustensa noudattamiseksi. Jos 

annetaan LULUCF-asetuksen 8 artiklan 6 

kohdan nojalla delegoitu säädös metsäalan 

viitetasojen päivittämiseksi kansallisten 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmien 

perusteella, komissiolle olisi 7 artiklan 

mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä sen huomioon ottamiseksi, että 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan panos vaikuttaa mainitussa 

artiklassa säädettyyn 

joustomahdollisuuteen. Ennen tällaisen 

delegoidun asetuksen hyväksymistä 

komission olisi arvioitava hoidetun 

metsämaan tilinpidon luotettavuutta 

saatavilla olevien tietojen perusteella ja 

erityisesti ennakoidun ja tosiasiallisen 

korjuuasteen keskinäistä vastaavuutta.  

Tämä arviointi ei saisi kuitenkaan 



 

AD\1120079FI.docx 9/25 PE592.166v02-00 

 FI 

päästökiintiöyksiköiden vapaaehtoiseen 

poistoon, jotta kyseiset määrät voidaan 

ottaa huomioon arvioitaessa sitä, 

noudattavatko jäsenvaltiot asetuksen [ ] 

vaatimuksia. 

vaikuttaa nettopoistumien 280 miljoonan 

kokonaismäärään. Tässä asetuksessa olisi 

myös sallittava mahdollisuus vuotuisten 

päästökiintiöyksiköiden vapaaehtoiseen 

poistoon, jotta kyseiset määrät voidaan 

ottaa huomioon arvioitaessa sitä, 

noudattavatko jäsenvaltiot asetuksen [ ] 

vaatimuksia. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta kasvihuonekaasupäästöjen ja 

muiden tietojen, jotka ovat tarpeen 

jäsenvaltioiden vuotuisten 

päästökiintiötavoitteiden saavuttamisen 

arvioimiseksi, raportointi ja todentaminen 

olisi tehokasta, avointa ja 

kustannustehokasta, tässä asetuksessa 

säädetyt vuotuista raportointia ja arviointia 

koskevat vaatimukset sisällytetään 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 

asianmukaisiin artikloihin. Kyseistä 

asetusta olisi näin ollen muutettava 

vastaavasti. Siihen tehtävillä muutoksilla 

olisi myös varmistettava, että 

jäsenvaltioiden edistymistä 

vähennystavoitteiden saavuttamisessa 

arvioidaan jatkossakin vuosittain ja 

arvioinnissa otetaan huomioon unionin 

politiikoissa ja toimissa tapahtunut kehitys 

ja jäsenvaltioiden toimittamat tiedot. 

Arviointi sisältää joka toinen vuosi myös 

ennusteen siitä, miten unioni edistyy 

vähentämissitoumustensa noudattamisessa 

ja jäsenvaltiot velvoitteidensa 

täyttämisessä. Vähennysten soveltaminen 

olisi kuitenkin otettava huomioon vain 

viiden vuoden välein, jotta asetuksen [ ] 

mukainen maasta, jolta metsä on 

hävitetty, metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä 

peräisin oleva mahdollinen osuus voidaan 

huomioida. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

(13) Jotta kasvihuonekaasupäästöjen ja 

muiden tietojen, jotka ovat tarpeen 

jäsenvaltioiden vuotuisten 

päästökiintiötavoitteiden saavuttamisen 

arvioimiseksi, raportointi ja todentaminen 

olisi tehokasta, avointa ja 

kustannustehokasta, tässä asetuksessa 

säädetyt vuotuista raportointia ja arviointia 

koskevat vaatimukset sisällytetään 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 

asianmukaisiin artikloihin. Kyseistä 

asetusta olisi näin ollen muutettava 

vastaavasti. Siihen tehtävillä muutoksilla 

olisi myös varmistettava, että 

jäsenvaltioiden edistymistä 

vähennystavoitteiden saavuttamisessa 

arvioidaan jatkossakin vuosittain ja 

arvioinnissa otetaan huomioon unionin 

politiikoissa ja toimissa tapahtunut kehitys 

ja jäsenvaltioiden toimittamat tiedot. 

Arviointi sisältää joka toinen vuosi myös 

ennusteen siitä, miten unioni edistyy 

vähentämissitoumustensa noudattamisessa 

ja jäsenvaltiot velvoitteidensa 

täyttämisessä. Vähennysten soveltaminen 

olisi otettava huomioon vuosittain, kun 

kaikki tämän asetuksen mukaiset 

joustomahdollisuudet on otettu 

huomioon, myös asetuksen [ ] [LULUCF] 

tarjoama mahdollinen jousto, ja sitä olisi 

tarkistettava tietyin väliajoin asetuksen [ ] 

[LULUCF] mukaisen raportoinnin 
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komission velvollisuuteen varmistaa, että 

jäsenvaltiot noudattavat tästä asetuksesta 

johtuvia velvoitteitaan, eikä komission 

valtaan käynnistää rikkomusmenettelyjä 

tätä varten. 

mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 

komission velvollisuuteen varmistaa, että 

jäsenvaltiot noudattavat tästä asetuksesta 

johtuvia velvoitteitaan tai jos säännöksiä 

ei ole noudatettu, komission valtaan 

käynnistää rikkomusmenettelyjä tätä 

varten. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Koska tämän asetuksen kattamat 

alat ovat vastuussa yli puolesta unionin 

kasvihuonekaasupäästöistä, kyseisten 

alojen päästöjen vähentämiseen pyrkivien 

toimintalinjojen ja toimenpiteiden 

täytäntöönpanolla on suuri vaikutus 

ympäristöön. Tästä syystä on 

välttämätöntä varmistaa jäsenvaltioiden 

tämän asetuksen mukaisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi toteuttamien toimien 

valvonta, raportointi ja seuranta 

erityisesti, kun sovelletaan tehostettua 

joustavuutta 25. kesäkuuta 1998 annetun 

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 

talouskomission yleissopimuksen tiedon 

saannista, kansalaisten 

osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 

sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-

oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin 

yleissopimus) ja direktiivin 2001/42/EY 

mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

jäsenvaltiot ja komissio kuulevat 

sidosryhmiä ja kansalaisia ja antavat 

heille varhaisessa vaiheessa tosiasialliset 

mahdollisuudet osallistua kansallisen 

raportoinnin ja korjaussuunnitelmien 

valmisteluun ja varmistaa asianmukainen 

osallistumisensa tämän asetuksen 

uudelleentarkasteluprosessiin. 

 

Tarkistus  11 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Vähennysten kokonaismäärän 

yleisen kustannustehokkuuden 

parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi saatava 

siirtää osa vuotuisesta päästökiintiöstään 

toisille jäsenvaltioille. Näiden siirtojen 

avoimuus olisi varmistettava, ja ne voidaan 

toteuttaa molemmille sopivalla tavalla, 

mukaan lukien huutokaupalla, 

asiamiesperusteisesti toimivia 

markkinavälittäjiä käyttämällä tai 

kahdenvälisin järjestelyin. 

(14) Vähennysten kokonaismäärän 

yleisen kustannustehokkuuden 

parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi saatava 

siirtää osa vuotuisesta päästökiintiöstään 

toisille jäsenvaltioille. Näiden siirtojen 

avoimuus olisi varmistettava, ja ne voidaan 

toteuttaa molemmille sopivalla tavalla, 

mukaan lukien huutokaupalla, 

asiamiesperusteisesti toimivia 

markkinavälittäjiä käyttämällä tai 

kahdenvälisin järjestelyin. On tärkeää, että 

siirtojen tuottamilla tuloilla edistetään 

rakennuksien kunnostushankkeita, ja ne 

olisi asetettava erityisesti 

energiaköyhyyden koettelemien alhaisen 

tulotason kotitalouksien ja sosiaalisen 

asuntotuotannon käyttöön 

energiatehokkuusdirektiivin [...] 

mukaisesti. 

Perustelu 

Siirtojen tuottamilla tuloilla voidaan yhdessä muiden EU:n rahoitusvälineiden kanssa 

vahvistaa merkittävästi rakennusten kunnostamiseen tehtäviä investointeja. Lisäksi tarkistus 

liitetään energiatehokkuutta koskevan direktiiviehdotuksen (COM(2016) 761) 7 artiklaan, 

jonka mukaan jäsenvaltioiden on erityisesti otettava huomioon energiaköyhyyden koettelemat 

alhaisen tulotason kotitaloudet ja sosiaalinen asuntotuotanto, kun jäsenvaltioissa 

suunnitellaan energiatehokkuustoimia. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Euroopan ympäristökeskus pyrkii 

tukemaan kestävää kehitystä ja edistämään 

Euroopan ympäristön tilan merkittävää ja 

mitattavissa olevaa parantamista 

tarjoamalla oikea-aikaista, kohdennettua, 

merkityksellistä ja luotettavaa tietoa 

päätöksentekijöille, julkisille laitoksille ja 

(15) Euroopan ympäristökeskus pyrkii 

tukemaan kestävää kehitystä ja edistämään 

Euroopan ympäristön tilan merkittävää ja 

mitattavissa olevaa parantamista 

tarjoamalla oikea-aikaista, kohdennettua, 

merkityksellistä ja luotettavaa tietoa 

päätöksentekijöille, julkisille laitoksille ja 
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yleisölle. Euroopan ympäristökeskuksen 

olisi avustettava komissiota vuosittaisen 

työohjelmansa mukaisesti. 

yleisölle. Euroopan ympäristökeskuksen 

olisi avustettava komissiota vuosittaisen 

työohjelmansa mukaisesti, ja sen olisi 

ryhdyttävä välittömästi ja tuloksellisesti 

edistämään toimia ilmastonmuutoksen 

torjumiseksi. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Tätä asetusta olisi sen yleisen 

toimivuuden arvioimiseksi tarkasteltava 

uudelleen vuonna 2024 ja sen jälkeen 

viiden vuoden välein. Tarkastelussa olisi 

otettava huomioon muuttuvat kansalliset 

olosuhteet ja Pariisin sopimusta koskevan 

maailmalaajuisen tilannekatsauksen 

tulokset. 

(20) Komissio toimittaa kuuden 

kuukauden kuluessa UNFCCC:n 

mukaisesti vuonna 2018 käytävästä 

taustoittavasta vuoropuhelusta vuonna 

2024 ja sen jälkeen viiden vuoden välein 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen yleisen 

toimivuuden arvioimiseksi. 

Kertomuksessa olisi otettava huomioon 

muuttuvat kansalliset olosuhteet ja Pariisin 

sopimusta koskevan maailmanlaajuisen 

tilannekatsauksen tulokset ja siihen olisi 

tarvittaessa liitettävä 

lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen 

ja sen tavoitteen saattamiseksi ajan tasalle 

YK:n puitesopimuksen mukaisen 

taustoittavan vuoropuhelun yhteydessä 

esiin tulleiden seikkojen ja tieteellisten 

tulosten valossa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Olisi toteutettava tarkastelua 

koskevia lisätoimia siinä tapauksessa, että 

jokin jäsenvaltio eroaa unionista 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(SEU) 50 artiklan mukaisesti, jotta 

voidaan ottaa huomioon eron taloudelliset 
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seuraukset ja se, millä tavoin 

varmistetaan tämän asetuksen 

ympäristötavoitteiden tinkimättömyys 

EU:n Pariisin sopimuksen sitoumusten 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tämän asetuksen perimmäinen tavoite on 

osaltaan toteuttaa unionin ja 

jäsenvaltioiden UNFCCC:n ja Pariisin 

sopimuksen mukainen sitoumus 

kasvihuonekaasupäästöjensä 

vähentämisestä tavoitteena pitää 

maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 

alle 2 celsiusasteessa esiteollisella 

kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna 

ja jatkaa toimia nousun rajoittamiseksi 

alle 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella 

kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna. 

 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tässä asetuksessa vahvistetaan velvoitteet 

niistä vähimmäisosuuksista, joilla 

jäsenvaltioiden on osallistuttava unionin 

sitoumukseen vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä kaudella 2021–

2030, sekä säännöt vuotuisten 

päästökiintiöiden määrittämiseksi ja sen 

arvioimiseksi, kuinka jäsenvaltiot etenevät 

vähimmäisosuuksia koskevien 

tavoitteidensa saavuttamisessa. 

Tässä asetuksessa jäsenvaltioita 

edellytetään saavuttamaan liitteessä I 

asetetut tavoitteet, jotta 2 artiklassa 

tarkoitettuja kasvihuonekaasupäästöjä 

vähennetään yhteistoimin vähintään 30 

prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 

2030 mennessä. Siinä vahvistetaan 

velvoitteet niistä vähimmäisosuuksista, 

joilla jäsenvaltioiden on osallistuttava 

unionin sitoumukseen vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä kaudella 2021–

2030, sekä säännöt vuotuisten 
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päästökiintiöiden määrittämiseksi ja sen 

arvioimiseksi, kuinka jäsenvaltiot etenevät 

vähimmäisosuuksia koskevien 

tavoitteidensa saavuttamisessa. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, 

jäljempänä ’IPCC’, lähdeluokista energia, 

teollisuuden prosessit ja tuotteiden käyttö, 

maatalous ja jätteet peräisin oleviin 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 nojalla 

määriteltyihin kasvihuonekaasupäästöihin, 

lukuun ottamatta direktiivin 2003/87/EY 

liitteessä I luetelluista toiminnoista 

aiheutuvia päästöjä. 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, 

jäljempänä ’IPCC’, lähdeluokista energia, 

teollisuuden prosessit ja tuotteiden käyttö, 

maatalous ja jätteet peräisin oleviin 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 nojalla 

määriteltyihin kasvihuonekaasupäästöihin, 

lukuun ottamatta direktiivin 2003/87/EY 

liitteessä I luetelluista toiminnoista 

aiheutuvia päästöjä. Bioenergiaa 

tarkastellaan hiilineutraalina tämän 

asetuksen mukaisissa tarkoituksissa. 

Perustelu 

Hiilineutraalisuus on IPCC:n metodologian ja YK:n puitesopimuksen raportointikäytäntöjen 

mukainen. Sellaisia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka on jo otettu huomioon LULUCF-alalla, 

ei pitäisi laskea uudelleen energia-alalla. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jollei 5, 6 ja 7 artiklan 

joustomahdollisuuksista ja 10 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetuista mukautuksista 

muuta johdu ja ottaen huomioon 

mahdolliset päätöksen N:o 406/2009/EY 7 

artiklan soveltamisen seurauksena saatavat 

vähennykset, jokaisen jäsenvaltion on 

varmistettava, että sen vuotuiset 

2. Jollei 5, 6 ja 7 artiklan 

joustomahdollisuuksista ja 10 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetuista mukautuksista 

muuta johdu ja ottaen huomioon 

mahdolliset päätöksen N:o 406/2009/EY 7 

artiklan soveltamisen seurauksena saatavat 

vähennykset, jokaisen jäsenvaltion on 

varmistettava, että sen vuotuiset 
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kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2021–

2029 eivät ylitä tasoa, joka on määritelty 

lineaarisen etenemisen pohjalta alkaen 

vuodesta 2020 perustuen sen 

keskimääräisiin kasvihuonekaasupäästöihin 

vuosina 2016, 2017 ja 2018 3 kohdan 

mukaisesti ja päättyen vuonna 2030 

kyseiselle jäsenvaltiolle tämän asetuksen 

liitteessä I määritettyyn rajaan. 

kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2021–

2029 eivät ylitä tasoa, joka on määritelty 

lineaarisen etenemisen pohjalta alkaen 

vuodesta 2020 perustuen sen 

keskimääräisiin kasvihuonekaasupäästöihin 

vuosina 2016, 2017 ja 2018 3 kohdan 

mukaisesti, ja käyttäen päätöksen N:o 

406/2009/EY mukaisia vuotta 2020 

koskevia vuotuisia päästökiintiöitä, 

sellaisina kuin ne ovat päivitettyinä 

komission täytäntöönpanopäätöksessä 

2013/634/EU, enimmäisrajana riippuen 

siitä, kumpi arvo on pienempi, ja päättyen 

vuonna 2030 kyseiselle jäsenvaltiolle 

tämän asetuksen liitteessä I määritettyyn 

rajaan. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksen, jossa 

vahvistetaan vuotuiset päästökiintiöt 

kaudelle 2021–2030 

hiilidioksidiekvivalenttitonneina 1 ja 2 

kohdassa esitetyn mukaisesti. Kyseistä 

täytäntöönpanosäädöstä varten komissio 

tarkastelee perusteellisesti jäsenvaltioiden 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 

mukaisesti toimittamia uusimpia 

kansallisia inventaariotietoja vuoden 2005 

ja vuosien 2016–2018 osalta. 

3. Komissio hyväksyy 12 artiklan 

mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla 

täydennetään tätä asetusta ja jossa 

vahvistetaan vuotuiset päästökiintiöt 

kaudelle 2021–2030 

hiilidioksidiekvivalenttitonneina 1 ja 2 

kohdassa esitetyn mukaisesti. Kyseistä 

delegoitua säädöstä varten komissio 

tarkastelee perusteellisesti jäsenvaltioiden 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 7 artiklan 

mukaisesti toimittamia uusimpia 

kansallisia inventaariotietoja vuoden 2005 

ja vuosien 2016–2018 osalta. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kyseisessä 

täytäntöönpanosäädöksessä ilmoitetaan 

4. Kyseisessä delegoidussa 

säädöksessä ilmoitetaan myös 
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myös jäsenvaltioiden 6 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti ilmoittamien prosenttiosuuksien 

perusteella määrät, jotka voidaan ottaa 

huomioon vaatimusten noudattamisen 

tarkastamiseksi 9 artiklan mukaisesti 

vuosina 2021–2030. Jos kaikkien 

jäsenvaltioiden määrät lasketaan yhteen ja 

summa on suurempi kuin 100 miljoonaa, 

yksittäisten jäsenvaltioiden määriä 

pienennetään suhteutetusti siten, että 

kokonaissumma ei ylity. 

jäsenvaltioiden 6 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti ilmoittamien prosenttiosuuksien 

perusteella määrät, jotka voidaan ottaa 

huomioon vaatimusten noudattamisen 

tarkastamiseksi 9 artiklan mukaisesti 

vuosina 2021–2030. Jos kaikkien 

jäsenvaltioiden määrät lasketaan yhteen ja 

summa on suurempi kuin 50 miljoonaa, 

yksittäisten jäsenvaltioiden määriä 

pienennetään suhteutetusti siten, että 

kokonaissumma ei ylity. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Vuosina 2021–2029 jäsenvaltio voi 

ottaa lainaksi määrän, joka on enintään 

viisi prosenttia sen seuraavan vuoden 

päästökiintiöstä. 

2. Vuosina 2021–2029 jäsenvaltio voi 

ottaa lainaksi määrän, joka on enintään 

kymmenen prosenttia sen seuraavan 

vuoden päästökiintiöstä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tämän asetuksen liitteessä II 

luetellaan ne jäsenvaltiot, joilla on tämän 

asetuksen mukaisten velvoitteidensa 

täyttämiseksi mahdollisuus tehdä rajallinen 

päästöoikeuksien mitätöinti; mitätöintien 

yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 100 

miljoonaa EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaista päästöoikeutta sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2003/87/EY 3 

artiklan a alakohdassa. 

1. Tämän asetuksen liitteessä II 

luetellaan ne jäsenvaltiot, joilla on tämän 

asetuksen mukaisten velvoitteidensa 

täyttämiseksi mahdollisuus tehdä rajallinen 

päästöoikeuksien mitätöinti; mitätöintien 

yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 50 

miljoonaa EU:n päästökauppajärjestelmän 

mukaista päästöoikeutta sellaisena kuin se 

määritellään direktiivin 2003/87/EY 3 

artiklan a alakohdassa vaikuttamatta 

kielteisesti unionin laajuisen 

päästövähennysjärjestelmän 

ympäristötavoitteiden 

loukkaamattomuuteen. 
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Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 

mukaisesti nimetyn keskusvalvojan, 

jäljempänä ’keskusvalvoja’, on 

jäsenvaltion pyynnöstä otettava huomioon 

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu määrä 

arvioitaessa kyseisen jäsenvaltion 9 

artiklan mukaisten vaatimusten täyttymistä. 

Kymmenys 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti 

määritetystä oikeuksien määrästä 

mitätöidään direktiivin 2003/87/EY 12 

artiklan 4 kohdan mukaisesti kauden 

2021–2030 jokaiselta vuodelta. 

3. Direktiivin 2003/87/EY 20 artiklan 

mukaisesti nimetyn keskusvalvojan, 

jäljempänä ’keskusvalvoja’, on 

jäsenvaltion pyynnöstä otettava huomioon 

4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu määrä 

arvioitaessa kyseisen jäsenvaltion 9 

artiklan mukaisten vaatimusten täyttymistä. 

Kymmenys 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti 

määritetystä oikeuksien määrästä 

mitätöidään kauden 2021–2030 jokaiselta 

vuodelta. Jotta ei vääristetä 

markkinavarausvarannon täyttymistä, 

markkinavakausvarannon perustamisesta 

unionin kasvihuonekaasupäästöjen 

kauppajärjestelmään ja sen toiminnasta 

annetun päätöksen (EU) 2015/1814 

1 artiklan 4 kohdassa ei oteta huomioon 

tämän kohdan mukaisesti mitätöityjen 

oikeuksien määrää liikkeeseen 

laskettavien päästöoikeuksien 

kokonaismäärän määrittämiseksi. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä 

peräisin olevien nettopoistumien lisäkäyttö 

280 miljoonaan asti 

Maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta, hoidetuista niityistä ja 

hoidetuista kosteikoista peräisin olevien 

nettopoistumien lisäkäyttö 280 miljoonaan 

asti 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jäsenvaltion päästöt ylittävät 

sen tietyn vuoden vuotuiset päästökiintiöt, 

asetuksen [ ] [LULUCF] 2 artiklassa 

tarkoitetun maan, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetyn maan, hoidetun viljelymaan ja 

hoidettujen niittyjen tilinpitoluokista 

yhteensä peräisin olevien nettopoistumien 

ja nettopäästöjen kokonaissummaa 

vastaava määrä voidaan ottaa huomioon 

tämän asetuksen 9 artiklan vaatimusten 

täyttämiseksi kyseisen vuoden osalta 

edellyttäen, että 

1. Jos jäsenvaltion päästöt ylittävät 

sen tietyn vuoden vuotuiset päästökiintiöt, 

asetuksen [ ] [LULUCF] 2 artiklassa 

tarkoitetun maan, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetyn maan, hoidetun viljelymaan, 

hoidettujen niittyjen ja hoidettujen 

kosteikkojen tilinpitoluokista yhteensä 

peräisin olevien nettopoistumien ja 

nettopäästöjen kokonaissummaa vastaava 

määrä voidaan ottaa huomioon tämän 

asetuksen 9 artiklan vaatimusten 

täyttämiseksi kyseisen vuoden osalta 

edellyttäen, että 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) jäsenvaltio on 30. kesäkuuta 2019 

mennessä ja sen jälkeen joka viides vuosi 

toimittanut komissiolle 

toimintasuunnitelman, jossa määritetään 

toimet ja rahoitukselliset toimenpiteet, 

jotka jäsenvaltion on pantava täytäntöön 

sen varmistamiseksi, että kaikki 

nettopoistumat, jotka ylittävät asetuksen [ 

][LULUCF] 4 artiklan mukaiset 

vaatimukset säilytetään 9 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettujen viisivuotiskausien 

aikana; kyseisessä 

toimintasuunnitelmassa on muun muassa 

käsiteltävä ilmastonmuutoksen 

hillitsemiseen osoitetun unionin 

rahoituksen käyttöä; 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jos asetuksen [LULUCF] 8 artiklan 

6 kohdan mukainen metsäalan viitetasojen 

päivittämistä kansallisten metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmien perusteella koskeva 

delegoitu säädös hyväksytään, komissiolle 

siirretään tämän asetuksen 12 artiklan 

mukaisesti valta hyväksyä delegoitu säädös 

tämän artiklan 1 kohdan muuttamiseksi 

siten, että voidaan ottaa huomioon 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan vaikutus. 

2. Jos asetuksen [LULUCF] 8 artiklan 

6 kohdan mukainen metsäalan viitetasojen 

päivittämistä kansallisten metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmien perusteella koskeva 

delegoitu säädös hyväksytään, komissiolle 

siirretään tämän asetuksen 12 artiklan 

mukaisesti valta hyväksyä delegoitu säädös 

ennen asetuksen [LULUCF] tarkistusta 

vuonna 2024 tämän artiklan 1 kohdan 

muuttamiseksi ilman, että vaikutetaan 

tämän artiklan mukaiseen 

nettopoistumien kokonaismäärään 280 

miljoonaan asti, siten, että voidaan ottaa 

huomioon hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan vaikutus. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jäsenvaltion tarkistetut 

kasvihuonekaasupäästöt ylittävät vuosina 

2027 ja 2032 sen vuotuisen päästökiintiön 

minkä tahansa vuoden osalta kyseessä 

olevana kautena tämän artiklan 2 kohdan 

sekä 5 ja 7 artiklan nojalla käytettyjen 

joustomahdollisuuksien mukaisesti, 

sovelletaan seuraavia toimenpiteitä: 

1. Jos jäsenvaltion tarkistetut 

kasvihuonekaasupäästöt ylittävät sen 

vuotuisen päästökiintiön minkä tahansa 

vuoden osalta kyseessä olevana kautena 

tämän artiklan 2 kohdan sekä 5 ja 7 

artiklan nojalla käytettyjen 

joustomahdollisuuksien mukaisesti, 

sovelletaan seuraavia toimenpiteitä: 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio varmistaa tämän 

asetuksen mukaisen tarkan tilinpidon siten, 

että asetuksen (EU) N:o 525/2013 10 

1. Komissio varmistaa tämän 

asetuksen mukaisen tarkan tilinpidon 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 10 artiklalla 
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artiklalla perustettuun unionin rekisteriin 

kirjataan mm. vuotuiset päästökiintiöt 
sekä tämän asetuksen 4–7 artiklan 

mukaisesti käytetyt joustomahdollisuudet, 

9 artiklan vaatimusten täyttämistä koskevat 

tiedot ja 10 artiklan mukaiset 

soveltamisalan muutokset. Keskusvalvojan 

on tarkistettava automaattisesti jokainen 

tämän asetuksen mukainen tapahtuma ja 

tarvittaessa estettävä tapahtumia 

varmistaakseen, ettei 

sääntöjenvastaisuuksia esiinny. Yleisöllä 

on oltava pääsy näihin tietoihin. 

perustetun unionin rekisterin avulla. 

Komissio antaa tätä varten 12 artiklan 

mukaisesti tätä asetusta täydentävän 

delegoidun säädöksen vuotuisista 

päästökiintiöistä sekä tämän asetuksen 4–7 

artiklan mukaisesti käytetyistä 

joustomahdollisuuksista, 9 artiklan 

vaatimusten täyttämistä koskevista 

tiedoista ja 10 artiklan mukaisista 

soveltamisalan muutoksista. 

Keskusvalvojan on tarkistettava 

automaattisesti jokainen tämän asetuksen 

mukainen tapahtuma ja tarvittaessa 

estettävä tapahtumia varmistaakseen, ettei 

sääntöjenvastaisuuksia esiinny. Yleisöllä 

on oltava pääsy näihin tietoihin. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle tämän 

asetuksen voimaantulosta alkaen 

määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 

7 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle tämän 

asetuksen voimaantulosta alkaen 

määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 

4 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 2 

kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion ja Euroopan parlamentin 

nimeämiä asiantuntijoita paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

13 artikla Poistetaan. 

Komiteamenettely  

1. Komissiota avustaa asetuksella 

(EU) N:o 525/2013 perustettu 

ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea 

on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 

tarkoitettu komitea. 

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

5 artiklaa. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle viimeistään 28 päivänä 

helmikuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides 

vuosi kertomuksen tämän asetuksen 

toiminnasta, siitä, miten asetus edistää 

EU:n tavoitetta kasvihuonekaasujen 

vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä ja 

siitä, miten asetus edistää Pariisin 

sopimuksen tavoitteita, sekä tekee 

tarvittaessa ehdotuksia. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kuuden kuukauden kuluessa 

UNFCCC:n mukaisesti vuonna 2018 

käytävän taustoittavan vuoropuhelun 

päättymisestä sekä viimeistään 28 päivänä 

helmikuuta 2024 ja sen jälkeen joka viides 

vuosi kertomuksen tämän asetuksen 

toiminnasta, siitä, miten asetus edistää 

EU:n tavoitteita kasvihuonekaasujen 

vähentämisestä vuoteen 2030, 2040 ja 

2050 mennessä ja arvioi sitä, miten asetus 

edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 

koskevia Pariisin sopimuksen pitkän 

aikavälin tavoitteita, ottaen huomioon 

IPCC:n uusimmat tieteelliset havainnot, 

sekä tarvetta saattaa tämä asetus ajan 

tasalle maailmanlaajuisen 

tilannekatsauksen mukaisesti unionin 

ilmastotoimien tehostamiseksi. 

Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
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lainsäädäntöehdotuksia. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jos jokin jäsenvaltio eroaa unionista 

SEU-sopimuksen 50 artiklan nojalla sen 

jälkeen, kun tämä asetus on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 

komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle viimeistään vuoden kuluttua 

erosopimuksen voimaantulopäivästä, tai 

muussa tapauksessa kolmen vuoden 

kuluttua SEU-sopimuksen 50 artiklan 2 

kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja 

sen jälkeen vuosittain, kertomuksen 

taloudellisista seurauksista sekä siitä, 

millä tavoin varmistetaan tämän 

asetuksen ympäristötavoitteiden 

tinkimättömyys EU:n Pariisin sopimuksen 

sitoumusten mukaisesti. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 525/2013 

21 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a. Korvataan 21 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

’3.  Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle joka vuosi 

viimeistään 31 päivänä lokakuuta raportin, 

jossa esitetään yhteenveto 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettujen arviointien päätelmistä. 

’3.  Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle joka vuosi 

viimeistään 31 päivänä lokakuuta raportin, 

jossa esitetään yhteenveto 1, 2 ja 2 a 

kohdassa tarkoitettujen arviointien 

päätelmistä. 
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