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Muudatusettepanek 69
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seotud tegevusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seotud tegevusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
arvestuseeskirjade kohta

Or. en

Muudatusettepanek 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liidu maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsanduse sektor (edaspidi 
„maakasutus- ja metsandussektor”) kujutab 
endast netoneeldajat, mis seob atmosfäärist 
kasvuhoonegaase sellisel määral, mis 
vastab märkimisväärsele osale ELi 
koguheitest. Maakasutus- ja 
metsandussektoris toimub inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine selle 
võrra, kuidas muutub taimestikus ja mullas 
talletunud süsiniku kogus. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta otsuse nr 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega 

(1) Liidu maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsanduse sektor (edaspidi 
„maakasutus- ja metsandussektor”) kujutab 
endast netoneeldajat, mis seob atmosfäärist 
kasvuhoonegaase sellisel määral, mis 
vastab märkimisväärsele osale ELi 
koguheitest. Maakasutus- ja 
metsandussektoris toimub inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine selle 
võrra, kuidas muutub taimestikus ja mullas 
talletunud süsiniku kogus. Raietoodete 
säästva kasutuse suurendamine võib 
olulisel määral piirata CO2-heidet ja 
suurendada selle sidumist atmosfäärist.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 
2009. aasta otsuse nr 406/2009/EÜ (milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 
vähendada kasvuhoonegaaside 
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luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
kohaselt ei ole maakasutus- ja
metsandussektorist tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine 
arvatud liidu eesmärgi hulka vähendada 
2020. aastaks heitkoguseid 20 %, kuigi 
need moodustavad osa liidu heitkoguste 
piiramise või vähendamise eesmärgist 
vastavalt nõukogu otsusega 2002/358/EÜ
heakskiidetud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
(edaspidi „Kyoto protokoll”) artikli 3 
lõikele 3.

heitkoguseid aastaks 2020) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivi 2003/87/EÜ (millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
kohaselt ei ole maakasutus- ja 
metsandussektorist tulenev 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine 
arvatud liidu eesmärgi hulka vähendada 
2020. aastaks heitkoguseid 20%, kuigi 
need moodustavad osa liidu heitkoguste 
piiramise või vähendamise eesmärgist 
vastavalt nõukogu otsusega 2002/358/EÜ 
heakskiidetud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
(edaspidi „Kyoto protokoll”) artikli 3 
lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse eeskätt raietoodete kasutamisega kaasnevaid süsinikuvaru muutusi 
kasvuhoonegaaside riiklikes andmekogudes, annab see liikmesriikidele suurepärase 
võimaluse saavutada oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgid.

Muudatusettepanek 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vastavalt konkurentsivõimelist 
vähese CO2-heitega majandust aastaks 
2050 käsitlevale edenemiskavale tuleks 
kõiki maakasutusviise kaaluda terviklikult 
ning võtta ELi kliimapoliitika raames 
vaatluse alla maakasutus- ja 
metsandussektor.

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad.
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavad, milles
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise 
säilitamiseks või suurendamiseks.

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
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seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks.

seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid lisaksid oma vähem CO2-
heidet tekitava majanduskasvu 
strateegiatesse maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks säästvat metsa ja maa 
majandamist ergutavad meetmed.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad tekitaksid liikmesriikide tasandil ilma selget lisandväärtust loomata 
täiendavat koormust. Kuna kavandatavate tegevuskavadega samaaegselt kehtiksid ka ühise 
põllumajanduspoliitika 2. samba põllumajanduse keskkonnameetmed, tähendaks see 
topeltreguleerimist. Liikmesriigid peaksid selle asemel oma vähem CO2-heidet tekitavate 
arengustrateegiate raamistikku kaasama säästvat metsa ja maa majandamist edendavad 
meetmed.

Muudatusettepanek 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
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tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad.
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise 
säilitamiseks või suurendamiseks.

tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad tekitaksid liikmesriikide tasandil ilma selget lisandväärtust loomata 
täiendavat koormust. Kuna need kehtiksid samaaegselt ühise põllumajanduspoliitika 2. samba 
põllumajanduse keskkonnameetmetega, tähendaks see topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 75
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus-

(2) Vastavalt otsuse 406/2009/EÜ artiklile
9 on komisjon hinnanud liidu 
maakasutus- ja metsandussektoriga
seonduvaid üksikasju ning liikmesriikide 
heitkoguste vähendamise kohustusi, et 
tagada järjepidevus, maakasutus- ja 
metsandussektori panus
keskkonnaalasesse terviklikkusesse ning 
nõuetekohane seire ja täpne arvestus.
Selle hinnangu tulemusena teeb komisjon 
ettepaneku maakasutus- ja 
metsandussektorit käsitleva nö 
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ja metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks.

õigusaktide paketi kohta, mis hõlmab 
kahte omavahel seotud seadusandlikku 
akti: esiteks otsus maakasutus- ja 
metsandussektori arvestuseeskirjade 
kohta ning teiseks seadusandlik akt 
maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
kohta. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks. Sellele järgnevalt 
esitatakse teine seadusandlik ettepanek 
maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Christofer Fjellner

Otsuse ettepanek
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
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keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise 
säilitamiseks või suurendamiseks.

keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus- ja 
metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad.

Or. sv

Muudatusettepanek 77
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Otsuse 406/2009/EÜ artikli 9 kohaselt 
peab komisjon hindama liidu heitkoguste 
vähendamise kohustusse maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega 
seonduvate heitkoguste ja nende 
neeldajates sidumise lisamise üksikasju, 
tagades sektori panuse järjepidevuse ja 
keskkonnaalase terviklikkuse ning 
nõuetekohase seire ja täpse arvestuse 
asjaomaste heitkoguste ja nende sidumise 
üle. Seepärast tuleks käesolevas otsuses 
esimese sammuna sätestada maakasutus-
ja metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, milles 

(2) Vastavalt otsuse 406/2009/EÜ artiklile
9 on komisjon hinnanud liidu 
maakasutus- ja metsandussektoriga
seonduvaid üksikasju ning liikmesriikide 
heitkoguste vähendamise kohustusi, et 
tagada järjepidevus, maakasutus- ja 
metsandussektori panus
keskkonnaalasesse terviklikkusesse ning 
nõuetekohane seire ja täpne arvestus.
Selle hinnangu tulemusena teeb komisjon 
ettepaneku maakasutus- ja 
metsandussektorit käsitleva nö 
õigusaktide paketi kohta, mis hõlmab 
kahte omavahel seotud seadusandlikku 
akti: esiteks otsus maakasutus- ja 
metsandussektori arvestuseeskirjade 
kohta ning teiseks seadusandlik akt 
maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
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sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks.

liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
kohta, mis on omavahel seotud. Seepärast 
tuleks käesolevas otsuses sätestada 
maakasutus- ja metsandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
suhtes kohaldatavad arvestuseeskirjad. 
Selleks et süsinikuvarusid vahepeal hoida 
ja suurendada, tuleks ette näha, et 
liikmesriigid võtaksid vastu maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, milles 
sätestatakse meetmed maakasutus- ja 
metsandussektori heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks. Sellele järgnevalt 
esitatakse teine seadusandlik ettepanek 
maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Antud otsuses on sätestatud 
liikmesriikide kohustused nende 
arvestuseeskirjade ja tegevuskavade 
rakendamisel. Selles ei ole sätestatud 
erasektori osalejate, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamajandustootjate 
arvepidamis- või aruandekohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Kriton Arsenis, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Antud otsuses on sätestatud 
liikmesriikide kohustused nende 
arvestuseeskirjade ja tegevuskavade 
rakendamisel. Selles ei ole sätestatud 
erasektori osalejate, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamajandustootjate 
arvepidamis- või aruandekohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega kooskõlas, et tagada asjakohasel 
tasemel sidusus liidusiseste eeskirjade ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära.

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus 2/CMP.7 (otsus
2/CMP.7) ja otsus 16/CMP.1. Kõnealuses 
otsuses on sätestatud maakasutus- ja 
metsandussektori arvestuseeskirjad alates 
Kyoto protokolliga kehtestatud teisest 
kohustusperioodist. Käesolev otsus peaks 
olema kõnealuse otsusega kooskõlas, et 
tagada asjakohasel tasemel sidusus 
liidusiseste eeskirjade ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel ning vältida 
kattuvusi riikide aruandluses. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära.

Or. en
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Selgitus

Äärmiselt tähtis on see, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, et hõlbustada riikide aruandlust ning vältida raamistike 
erinevusest tulenevaid moonutusi. Rahvusvahelise raamistikuga (otsused 2/CMP.7 ja 
16./CMP.1) ühitamine hõlbustaks riikide aruandlust ning tagaks ühtsuse.

Muudatusettepanek 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega kooskõlas, et tagada asjakohasel 
tasemel sidusus liidusiseste eeskirjade ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära.

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus 2/CMP.7 (otsus
2/CMP.7) ja otsus 16/CMP.1. Kõnealuses 
otsuses on sätestatud maakasutus- ja 
metsandussektori arvestuseeskirjad alates 
Kyoto protokolliga kehtestatud teisest 
kohustusperioodist. Käesolev otsus peaks 
olema kooskõlas kõnealuse otsusega, et 
tagada asjakohasel tasemel sidusus 
liidusiseste eeskirjade ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel ning vältida 
kattuvusi riikide aruandluses. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt tähtis on see, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, et hõlbustada riikide aruandlust ning vältida raamistike 
erinevusest tulenevaid moonutusi. Rahvusvahelise raamistikuga (otsused 2/CMP.7 ja 
16./CMP.1) ühitamine on soovitatav selleks, et hõlbustada riikide aruandlust.
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Muudatusettepanek 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega kooskõlas, et tagada asjakohasel 
tasemel sidusus liidusiseste eeskirjade ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära.

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega täielikult kooskõlas, et tagada 
asjakohasel tasemel sidusus liidusiseste 
eeskirjade ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga kokkulepitud 
metoodika vahel. Käesolevas otsuses tuleks 
kajastada ka liidu maakasutus- ja 
metsandussektori eripära.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 

(3) ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. 
konverentsil Durbanis 2011. aasta 
detsembris võeti vastu Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimiva ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 
konverentsi otsus -/CMP.7 (otsus -
/CMP.7). Kõnealuses otsuses on sätestatud 
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maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega kooskõlas, et tagada asjakohasel 
tasemel sidusus liidusiseste eeskirjade ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära. 

maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjad alates Kyoto protokolliga 
kehtestatud teisest kohustusperioodist. 
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega täielikult kooskõlas, et tagada 
sidusus liidusiseste eeskirjade ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära. 

Or. en

Muudatusettepanek 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisaks otseselt metsanduse ja 
põllumajandusega seotud võimalustele on 
leevendamispotentsiaali ka nendega 
seotud tööstusharudes (nt tselluloosi- ja 
paberitööstus, puidutöötlemine) ning 
taastuvenergia valdkonnas, kui 
põllumajandusmaad ja metsi 
majandatakse puidu ja energia tootmise 
eesmärgil. Süsinik ladestub puudes ja 
muudes taimedes ning mullas, aga see 
võib talletuda aastakümneid ka toodetes, 
nt ehituspuidus. Tööstusele ja tarbijatele 
suunatud poliitikaga võib 
märkimisväärselt suurendada puidu 
pikaajalist kasutamist ja ringlussevõttu 
ja/või tselluloosi, paberi ja puidutoodete 
tootmist heitemahukamate materjalide (nt 
betoon, teras, fossiilkütustel põhinev 
plast) asendajana. Biotoorainel põhinevas 
tööstuses saaks kasutada kultuure, mida 
kasvatatakse materjalide asendamiseks (nt 
kanep ja rohi isoleerimiseks klaaskiu 
asemel, õled mööbli tootmiseks, autode 
lina- või sisalitaimedest uksepaneelid, 
bioplast) või energia saamiseks (nt 
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biomassi kasutamine fossiilkütuste 
asemel). Uuringud on näidanud, et iga 
süsinikutonni kohta, mis on talletatud 
puidutoodetesse, mis asendatakse muust 
kui puidust valmistatud toodetega, 
väheneb kasvuhoonegaaside heide 
eeldatavalt keskmiselt ligikaudu kahe 
tonni süsiniku võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liidu maakasutus- ja 
metsandussektori arvestuseeskirjadega ei 
tohiks kaasneda täiendavat 
administratiivkoormust, seega ei peaks 
nende järgi esitatavates aruannetes 
nõutama teavet, mis ei ole ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsi ja Kyoto protokolli 
osaliste koosoleku otsuste alusel 
kohustuslik;

Or. lt

Muudatusettepanek 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
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kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes ja taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes ja taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati muuta vaid 
metsamajandustegevus. Kuigi paljud liikmesriigid on parajasti läbi viimas karja- ja põllumaa 
majandamise arvepidamise teostatavusuuringut, mis ei lõpe enne 2014. aastat, ulatub 
komisjoni otsus rahvusvahelistest eeskirjadest kaugemale ning loob liikmesriikide ja 
ettevõtjate jaoks seega uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuse arvestuses peaksid sisalduma 
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põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
maakasutus- ja metsandussektori tegevuse 
arvestus, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestus, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise, taastaimestamise,
sookuivendamise ja taassoostamise suhtes.

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati muuta vaid 
metsamajandustegevus. Komisjoni otsus ulatub rahvusvahelistest eeskirjadest kaugemale ning 
loob liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks seega uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 90
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
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kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

majandamise suhtes ja taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes, taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes. 

Or. pl

Muudatusettepanek 92
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades tuleks arvestada
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põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutustega maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. Liit ja 
liikmesriigid peaksid ühiselt täitma 
Durbanis kokku lepitud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
otsuses 2/CMP.7 kindlaks määratud 
3,5%-lise piirmäära kohustust. Selle 
kohustuse täitmisega seotud üksikasjad 
valmistab komisjon ette eraldi teises 
seadusandlikus aktis maakasutus- ja 
metsandussektori ametlikult liidu 
asjadesse kaasamise ja liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustuste kohta
maakasutus- ja metsandussektori 
õigusaktide paketi raames. Käesoleva 
otsusega tuleks ette näha arvestuseeskirjad, 
mida metsandussektoris kohaldataks 
kohustuslikus korras metsastamise, 
taasmetsastamise, raadamise ja metsa 
majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
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Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes ja taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla Durbanis kokkulepituga.

Muudatusettepanek 94
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja
taassoostamise suhtes.

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks 
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise, sookuivendamise,
taassoostamise ning
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma 
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 
kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes. Lisaks tuleks
sellega ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes ja taastaimestamise 
ning sookuivendamise ja taassoostamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades peaksid sisalduma
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutused maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. 
Käesoleva otsusega tuleks ette näha 
arvestuseeskirjad, mida metsandussektoris 

(4) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuseeskirjades tuleks arvestada
põllumajandus- ja metsandussektoris 
tehtud jõupingutustega maaressursside 
kasutamisega saadava panuse 
suurendamiseks heite vähendamisse. Liit ja 
liikmesriigid peaksid ühiselt täitma 
Durbanis kokku lepitud ÜRO 
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kohaldataks kohustuslikus korras 
metsastamise, taasmetsastamise, raadamise 
ja metsa majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

kliimamuutuste raamkonventsiooni 
otsuses 2/CMP.7 kindlaks määratud 
3,5%-lise piirmäära kohustust. Selle 
kohustuse täitmisega seotud üksikasjad 
valmistab komisjon ette eraldi teises 
seadusandlikus aktis maakasutus- ja
metsandussektori ametlikult liidu 
asjadesse kaasamise ja liikmesriikide 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise kohustuste kohta 
maakasutus- ja metsandussektori 
õigusaktide paketi raames. Käesoleva 
otsusega tuleks ette näha arvestuseeskirjad, 
mida metsandussektoris kohaldataks 
kohustuslikus korras metsastamise, 
taasmetsastamise, raadamise ja metsa 
majandamise suhtes ning 
põllumajandussektoris karja- ja põllumaa 
majandamise suhtes. Lisaks tuleks sellega 
ette näha arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse vabatahtlikkuse alusel 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes -/CMP.7 ja 16/CMP.1 
sätestatud arvestuspõhimõtetel.

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatava 
arvestuse keskkonnaalane terviklikkus, 
peaksid kõnealused eeskirjad põhinema 
Kyoto protokolli osaliste koosolekuna 
toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 
otsustes 2/CMP.7 ja 16/CMP.1 sätestatud 
arvestuspõhimõtetel.

Or. en
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Selgitus

Selle otsuse ettepaneku eesmärk on tagada liikmesriikidele nende kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude parandamise raamistik (iseäranis maakasutus- ja metsandussektoris). Eesmärk 
on tegutsemine, mitte eesmärkide seadmine. Seepärast oleks õige termini „arvestus” asemel 
kasutada terminit „aruandlus”, kuid võttes arvesse erinevate tegevuste tagajärgede arvestust 
(nt metsa majandamine on neeldaja), on artiklis 3 toodud pealkirja sõnastust „... pidada 
maakasutus- ja metsandussektori arvestust” asjakohasem kasutada siis, kui see osutab 
maakasutus- ja metsandussektorile üldiselt, mitte ainult metsamajandusele.

Muudatusettepanek 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes -/CMP.7 ja 16/CMP.1 
sätestatud arvestuspõhimõtetel.

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes -/CMP.7 ja 16/CMP.1 
sätestatud arvestuspõhimõtetel, võttes 
arvesse liikmesriikide erinevusi ja 
eripärasid.

Or. lt

Muudatusettepanek 99
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 
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koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes -/CMP.7 ja 16/CMP.1 
sätestatud arvestuspõhimõtetel.

koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes 2/CMP.7, 2/CMP.6 ja 
16/CMP.1 sätestatud arvestuspõhimõtetel, 
mida kohaldatakse järjekindlalt, 
võrreldavalt ja täielikult nii liidus kui ka 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Otsustel 2/CMP.7 ja 16/CMP.1 
põhinevad arvestuseeskirjad ei võimalda 
arvestusse kaasata raietoodete 
energiasaamiseks ja materjalide 
asendamise eesmärgil kasutamisega 
kaasnevat mõju, kuna see tooks kaasa 
topeltarvestuse. Sellele vaatamata on need 
olulised metsanduse abinõud, mis aitavad 
leevendada kliimamuutusi. Seetõttu, aga 
ka teabe saamise eesmärgil, võivad 
liikmesriigid pidada arvestust 
metsamajanduse asendusmõju abil 
välditud heitkoguste üle. See suurendaks 
poliitika ühtsust.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
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heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealused 
võrdlustasemed tuleks viia ajaliselt 
vastavusse ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni otsustega ning neid
tuleks ajakohastada ainult juhul, kui ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli osaliste vastu võetud 
võrdlustasemeid uuendatakse. 
Arvestuseeskirjades tuleks sätestada metsa 
majandamisest tuleneva 
kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav 
ülemmäär, mida võib arvestusse kaasata, 
võttes arvesse võrdlustasemete aluseks 
olnud prognooside ebakindlust.

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealused 
võrdlustasemed tuleks viia ajaliselt 
täielikult vastavusse ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni otsustega.

Or. en

Selgitus

EL on praegused võrdlustasemed vastu võtnud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raames. Liikmesriikide võrdlustasemeid tuleks muuta ainult juhul, kui need muutuvad ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioonis. Uute eeskirjade kehtestamisega seab EL ohtu 
käimasolevad ülemaailmse kliimakokkuleppe läbirääkimised.
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Muudatusettepanek 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

(6) Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuses tuleks täpselt kajastada 
inimtegevusest tingitud muutusi heites ja 
sidumises. Sellega seoses tuleks käesolevas 
otsuses sätestada konkreetse metoodika 
kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

Or. en

Selgitus

Selle otsuse ettepaneku eesmärk on tagada liikmesriikidele nende kasvuhoonegaaside riiklike 
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andmekogude parandamise raamistik (iseäranis maakasutus- ja metsandussektoris). Eesmärk 
on tegutsemine, mitte eesmärkide seadmine. Seepärast oleks õige termini „arvestus” asemel 
kasutada terminit „aruandlus”, kuid võttes arvesse erinevate tegevuste tagajärgede arvestust 
(nt metsa majandamine on neeldaja), on artiklis 3 toodud pealkirja sõnastust „... pidada 
maakasutus- ja metsandussektori arvestust” asjakohasem kasutada siis, kui see osutab 
maakasutus- ja metsandussektorile üldiselt, mitte ainult metsamajandusele.

Muudatusettepanek 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes. 
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 
sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
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arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust. Liidu eesmärk 
on asendada praegune võrdlustasemete 
süsteem järgmisel arvestusperioodil 
laiaulatuslikuma käsitlusega ning 
kohandada käesolevat otsust vastavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Arvestuseeskirjad peaks asjakohaselt 
kajastama olulist panust 
kasvuhoonegaaside talletamisse puidus ja 
puidupõhistes toodetes ning aitama kaasa 
metsaressursi laialdasemale kasutamisele 
metsa säästva majandamise raames ja 
puidutoodete suuremale kasutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et näha ette stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
tuleks arvestuseeskirjadega tagada, et 
liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 
aega, millal toimub kasvuhoonegaaside 
heide ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
seepärast vastama riiklike 

(7) Selleks et näha ette stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
tuleks metsamajanduse
arvestuseeskirjadega tagada, et 
liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 
aega, millal toimub kasvuhoonegaaside 
heide ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
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kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 
vaikimisi määratud asjaomane 
poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3.

seepärast vastama riiklike 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 
vaikimisi määratud asjaomane 
poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3.

Or. en

Selgitus

Selle otsuse ettepaneku eesmärk on tagada liikmesriikidele nende kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude parandamise raamistik (iseäranis maakasutus- ja metsandussektoris). Eesmärk 
on tegutsemine, mitte eesmärkide seadmine. Seepärast oleks õige termini „arvestus” asemel 
kasutada terminit „aruandlus”, kuid võttes arvesse erinevate tegevuste tagajärgede arvestust 
(nt metsa majandamine on neeldaja), on artiklis 3 toodud pealkirja sõnastust „... pidada 
maakasutus- ja metsandussektori arvestust” asjakohasem kasutada siis, kui see osutab 
maakasutus- ja metsandussektorile üldiselt, mitte ainult metsamajandusele.

Muudatusettepanek 107
Christofer Fjellner

Otsuse ettepanek
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et näha ette stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
tuleks arvestuseeskirjadega tagada, et 
liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 
aega, millal toimub kasvuhoonegaaside 
heide ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
seepärast vastama riiklike 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 
vaikimisi määratud asjaomane 

Arvestuseeskirjad ja poolestusaeg tuleks
välja töötada liikmesriikides. Need 
peaksid ette nägema stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
selleks et kajastada arvestuses täpselt aega, 
millal toimub kasvuhoonegaaside heide 
ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
seepärast vastama riiklike 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 



PE492.911v01-00 32/83 AM\909081ET.doc

ET

poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3.

vaikimisi määratud asjaomane 
poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3.

Or. sv

Muudatusettepanek 108
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et näha ette stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
tuleks arvestuseeskirjadega tagada, et 
liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 
aega, millal toimub kasvuhoonegaaside 
heide ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
seepärast vastama riiklike 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 
vaikimisi määratud asjaomane 
poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3.

(7) Selleks et näha ette stiimulid pika 
elutsükliga raietoodete kasutamiseks, 
tuleks arvestuseeskirjadega tagada, et 
liikmesriigid kajastaksid arvestuses täpselt 
aega, millal toimub kasvuhoonegaaside 
heide ülestöötatud puidust. Raietoodetest 
tuleneva heite suhtes kohaldatav esimese 
astme lagunemise funktsioon peaks 
seepärast vastama riiklike 
kasvuhoonegaaside andmekogude 
koostamist käsitleva valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) 2006. aasta 
suunistes esitatud valemile 12.1 ning 
vaikimisi määratud asjaomane 
poolestusaeg peaks põhinema 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
2003. aasta hea tava juhistes maakasutuse, 
maakasutuse muutmise ja metsanduse 
kohta esitatud tabelil 3a.1.3. Liit peaks 
välja töötama kolmandatest riikidest 
energia tootmiseks imporditud biomassi 
säästlikkuse kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna põllumajandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
kõikumine aastate lõikes on palju väiksem 
kui metsandussektori asjaomased näitajad, 
peaksid liikmesriigid põllu- ja karjamaa 
majandamisega seotud tegevust arvestama
asjaomase võrdlusaasta alusel vastavalt 
nende läbivaadatud esialgsele aruandele 
võrdlusaasta heiteandmete kohta, nagu on 
Kyoto protokolli osaliste koosolekuna 
toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 
otsuse 13/CMP.1 (otsus 13/CMP.1) 
kohaselt esitatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonile.

(8) Kuna põllumajandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
kõikumine aastate lõikes on väiksem kui 
metsandussektori asjaomased näitajad, 
peaksid liikmesriigid, kes arvestavad
põllu- ja karjamaa majandamisega seotud 
tegevust, tegema seda asjaomase 
võrdlusaasta alusel vastavalt nende 
läbivaadatud esialgsele aruandele 
võrdlusaasta heiteandmete kohta, nagu on 
Kyoto protokolli osaliste koosolekuna 
toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 
otsuse 13/CMP.1 (otsus 13/CMP.1) 
kohaselt esitatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonile.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt tähtis on see, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, et hõlbustada riikide aruandlust ning vältida raamistike 
erinevusest tulenevaid moonutusi. Rahvusvahelise raamistikuga (otsused 2/CMP.7 ja 
16./CMP.1) ühitamine on soovitatav selleks, et hõlbustada riikide aruandlust ja arvestust ning 
tagada ühtsus.

Muudatusettepanek 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna põllumajandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
kõikumine aastate lõikes on palju väiksem 
kui metsandussektori asjaomased näitajad, 
peaksid liikmesriigid põllu- ja karjamaa 
majandamisega seotud tegevust arvestama

(8) Kuna põllumajandussektorist tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
kõikumine aastate lõikes on palju väiksem 
kui metsandussektori asjaomased näitajad, 
peaks liikmesriikidel olema 
valikuvõimalus põllu- ja karjamaa 
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asjaomase võrdlusaasta alusel vastavalt 
nende läbivaadatud esialgsele aruandele 
võrdlusaasta heiteandmete kohta, nagu on 
Kyoto protokolli osaliste koosolekuna 
toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 
otsuse 13/CMP.1 (otsus 13/CMP.1) 
kohaselt esitatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonile.

majandamisega seotud tegevust arvestada
asjaomase võrdlusaasta alusel vastavalt 
nende läbivaadatud esialgsele aruandele 
võrdlusaasta heiteandmete kohta, nagu on 
Kyoto protokolli osaliste koosolekuna 
toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 
otsuse 13/CMP.1 (otsus 13/CMP.1) 
kohaselt esitatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsioonile.;

Or. lt

Muudatusettepanek 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Sookuivendamise ja 
taassoostamisega kaasneb väga suures 
koguses süsinikku talletavatest 
turbaaladest tulenev heide. Turbaalade 
degradatsioonist ja kuivendamisest 
tulenev heide annab ligikaudu 5% 
maailma kasvuhoonegaaside heitest ning 
moodustas 2010. aastal 3,5–4% liidu 
heitest. Täieliku läbipaistvuse tagamiseks 
ning selleks, et näidata eesrindlikkust 
sektoris, kus liit on suuruselt maailma 
teine heitetekitaja, tuleks liikmesriikide 
arvestustesse kaasata ka sookuivendamise 
ja taassoostamisega seotud 
kasvuhoonegaaside heide ja sidumine.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Aruandluseeskirjad 
kasvuhoonegaaside heite ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise teabe kohta, 
sealhulgas teave maakasutus- ja 
metsandussektori kohta, kuuluvad määruse 
(EL) nr …/… [Komisjoni ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (KOM(2011) 789 (lõplik) 
— 2011/0372 (COD)] reguleerimisalasse 
ega kuulu seega käesoleva otsuse 
reguleerimisalasse.

(10) Aruandluseeskirjad 
kasvuhoonegaaside heite ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise teabe kohta, 
sealhulgas teave maakasutus- ja 
metsandussektori kohta, kuuluvad määruse 
(EL) nr …/… [Komisjoni ettepanek: 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (COM(2011) 789 (final) —
2011/0372 (COD)] reguleerimisalasse ning 
liikmesriigid peaksid nendega oma seires 
ja aruandluses arvestama, kuigi need ei
kuulu käesoleva otsuse reguleerimisalasse.

Or. en

Selgitus

Maakasutus- ja metsandussektori riiklikud tegevuskavad tekitaksid liikmesriikide tasandil 
ilma selget lisandväärtust loomata täiendavat koormust. Kuna need kehtiksid samaaegselt 
ühise põllumajanduspoliitika 2. samba põllumajanduse keskkonnameetmetega, tähendaks see 
topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 113
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või 
suurendamiseks. Kõik maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad peaksid 
sisaldama käesoleva otsusega 
kindlaksmääratud asjaomast teavet. 

välja jäetud
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Lisaks tuleks parima tava edendamiseks 
sätestada käesoleva otsuse lisas 
soovituslik loetelu meetmetest, mida võib 
samuti tegevuskavadesse lisada. Komisjon 
peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna kavandatavate tegevuskavadega samaaegselt kehtiksid ka ühise põllumajanduspoliitika 
2. samba põllumajanduse keskkonnameetmed, tähendaks käesolevas otsuses riiklike 
tegevuskavade kehtestamine topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 114
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või 
suurendamiseks. Kõik maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad peaksid 
sisaldama käesoleva otsusega 
kindlaksmääratud asjaomast teavet. 
Lisaks tuleks parima tava edendamiseks 
sätestada käesoleva otsuse lisas 
soovituslik loetelu meetmetest, mida võib 
samuti tegevuskavadesse lisada. Komisjon 
peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 

välja jäetud
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tõhustamiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek riiklike tegevuskavade kohta ulatub kaugemale kui Durbanis 
kokkulepitu. Kavandatavad maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavad on seega 
vastuolus tõigaga, et ELil puudub metsanduse küsimustes pädevus. Metsamajandus ja 
metsanduspoliitika on riikide otsustada.

Muudatusettepanek 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või 
suurendamiseks. Kõik maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad peaksid 
sisaldama käesoleva otsusega 
kindlaksmääratud asjaomast teavet. 
Lisaks tuleks parima tava edendamiseks 
sätestada käesoleva otsuse lisas 
soovituslik loetelu meetmetest, mida võib 
samuti tegevuskavadesse lisada. Komisjon 
peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maakasutus- ja metsandussektori riiklikud tegevuskavad tekitaksid liikmesriikide tasandil 
ilma selget lisandväärtust loomata täiendavat koormust. Kuna need kehtiksid samaaegselt 
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ühise põllumajanduspoliitika 2. samba põllumajanduse keskkonnameetmetega, tähendaks see 
topeltreguleerimist. Liikmesriigid peaksid selle asemel oma vähem CO2-heidet tekitavate 
arengustrateegiate raamistikku kaasama säästvat metsa ja maa majandamist edendavad 
meetmed.

Muudatusettepanek 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada.
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Bürokraatia vältimiseks tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kaasata 
tegevuskavad oma praegustesse 
maakasutus- ja metsandussektori 
programmidesse. Kõik maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad peaksid 
sisaldama käesoleva otsusega 
kindlaksmääratud asjaomast teavet. Lisaks 
tuleks parima tava edendamiseks sätestada 
käesoleva otsuse lisas soovituslik loetelu 
meetmetest, mida võib samuti 
tegevuskavadesse lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja (12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
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metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
praktikas rakendatavaid soovitusi 
liikmesriikide meetmete tõhustamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada.
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 

Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada.
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soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 119
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks. Käesoleva otsusega tuleks 
ette näha üldsuse osalemine nende kavade 
ettevalmistamisel, muutmisel ja 
läbivaatamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Christofer Fjellner

Otsuse ettepanek
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. See 
peaks toimuma kooskõlas 
järelevalvemehhanismide ja strateegiate 
otsusega (MMR), mis puudutab arengut 
madalate heitkogustega majanduse 
suunas. Komisjon peaks korrapäraselt 
hindama liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

Or. sv

Muudatusettepanek 121
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
vähem CO2-heidet tekitavate 
arengustrateegiate raames sätestada 
meetmed maakasutus- ja metsandussektoris 
toimuva heite piiramiseks või 
vähendamiseks ning sidumise säilitamiseks 
või suurendamiseks. Kõik liikmesriigid 
peaksid kindlaks määrama oma riigi 
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teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada.
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

tingimustega sobivaimad meetmed. Kõik 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks.

(12) Liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavades tuleks 
sätestada meetmed maakasutus- ja 
metsandussektoris toimuva heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
sidumise säilitamiseks või suurendamiseks. 
Kõik maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad peaksid sisaldama käesoleva 
otsusega kindlaksmääratud asjaomast 
teavet. Lisaks tuleks parima tava 
edendamiseks sätestada käesoleva otsuse 
lisas soovituslik loetelu meetmetest, mida 
võib samuti tegevuskavadesse lisada. 
Komisjon peaks korrapäraselt hindama 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade sisu ja 
rakendamist ning vajaduse korral esitama 
soovitusi liikmesriikide meetmete 
tõhustamiseks. Seejuures tuleks hoida 
halduskoormus võimalikult optimaalne.

Or. de
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Muudatusettepanek 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi ja seoses ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli osaliste vastu võetud 
võrdlustasemete muudatustega; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I 
lisa muutmine, et lisada arvestusperioodid 
ja tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine 
seoses ajakohastatud võrdlustasemetega 
vastavalt liikmesriikide poolt artikli 6 
kohaselt esitatud läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepanekutele, võttes 
arvesse käesoleva otsusega tehtud 
parandusi; III lisas sätestatud teabe 
läbivaatamine kooskõlas teaduse arenguga; 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimuste 
läbivaatamine seoses arvestuseeskirjadega 
looduslike häiringute kohta, võttes arvesse 
teaduse arengut või selleks, et kajastada 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud muudatusi õigusaktides. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
mitmepoolsete kokkulepetega, mis 
sõlmitakse kliimamuutuste valdkonnas ja 
mida liit peab järgima; III lisas sätestatud 
teabe läbivaatamine kooskõlas teaduse 
arenguga; artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud väiksemaid 
muudatusi õigusaktides. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavad konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.



AM\909081ET.doc 45/83 PE492.911v01-00

ET

õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kuna käesolevas artiklis ja I lisas sätestatud arvestuseeskirjad on määrava tähtsusega 
käesoleva otsuse toimimiseks, tuleb iga nende muudatus võtta vastu kooskõlas seadusandliku 
tavamenetlusega.

Muudatusettepanek 125
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine 
seoses ajakohastatud võrdlustasemetega 
vastavalt liikmesriikide poolt artikli 6 
kohaselt esitatud läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepanekutele, võttes 
arvesse käesoleva otsusega tehtud 
parandusi; III lisas sätestatud teabe 
läbivaatamine kooskõlas teaduse 
arenguga; artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
tingimuste läbivaatamine seoses 

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta, ning
I lisa muutmine, et lisada arvestusperioodid 
ja tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites.
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arvestuseeskirjadega looduslike 
häiringute kohta, võttes arvesse teaduse 
arengut või selleks, et kajastada ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud muudatusi õigusaktides. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja 
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

EL on praegused võrdlustasemed vastu võtnud ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raames. Komisjon ei tohiks liikmesriikide võrdlustasemeid ühepoolselt muuta ning neid tuleks 
muuta vaid koos ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni tehtud muudatustega.

Muudatusettepanek 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I 
lisa muutmine, et lisada arvestusperioodid 
ja tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt kliimamuutuste valdkonnas
sõlmitud mitmepoolsete kokkulepetega; III 
lisas sätestatud teabe läbivaatamine 
kooskõlas teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 
2 sätestatud tingimuste läbivaatamine 
seoses arvestuseeskirjadega looduslike 
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heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine 
seoses ajakohastatud võrdlustasemetega 
vastavalt liikmesriikide poolt artikli 6 
kohaselt esitatud läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepanekutele, võttes 
arvesse käesoleva otsusega tehtud 
parandusi; III lisas sätestatud teabe 
läbivaatamine kooskõlas teaduse arenguga; 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimuste 
läbivaatamine seoses arvestuseeskirjadega 
looduslike häiringute kohta, võttes arvesse 
teaduse arengut või selleks, et kajastada 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud muudatusi õigusaktides. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

häiringute kohta, et kajastada ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud väiksemaid muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

I ja II lisa muutmine peaks nõudma seadusandliku tavamenetluse kasutamist ja seda ei tohiks 
jätta delegeeritud õigusaktide reguleerida.

Muudatusettepanek 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
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ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Delegeeritud 
õigusakte tuleks aga vastu võtta ainult 
vajaduse korral, et kaitsta Euroopa 
Parlamendi õigust esitada oma 
vastuväited komisjoni vastuvõetud 
meetmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(13) Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 anda 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgmisega: artiklis 2 sätestatud 
mõistete ajakohastamine, võttes arvesse 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kokkulepetega kliimamuutuste kohta; I lisa 
muutmine, et lisada arvestusperioodid ja 
tagada kooskõla kõnealuste 
arvestusperioodide ja asjaomaste 
perioodide vahel, mida kohaldatakse liidu 
heite vähendamise kohustuste suhtes 
muudes sektorites; II lisa muutmine seoses 
ajakohastatud võrdlustasemetega vastavalt 
liikmesriikide poolt artikli 6 kohaselt 
esitatud läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepanekutele, võttes arvesse käesoleva 
otsusega tehtud parandusi; III lisas 
sätestatud teabe läbivaatamine kooskõlas 
teaduse arenguga; artikli 9 lõikes 2 
sätestatud tingimuste läbivaatamine seoses 
arvestuseeskirjadega looduslike häiringute 
kohta, võttes arvesse teaduse arengut või 
selleks, et kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud muudatusi 
õigusaktides. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
vastavad konsultatsioonid ning kaasaks 
neisse asjaomaste sektorite eksperdid. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Matthias Groote
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjon peaks uurima, kas 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
tegevuskavade koostamise ja elluviimise 
raames on võimalik toetada 
investeeringuid põllumajandussektorisse.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna kavandatava tegevuse eesmärke 
ei ole nende olemuse tõttu võimalik 
liikmesriigi tasandil täielikult saavutada 
ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on neid 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(14) Kuna kavandatava tegevuse eesmärke 
ei ole nende olemuse tõttu võimalik 
liikmesriigi tasandil täielikult saavutada 
ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on neid 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Maakasutus- ja 
metsandussektori küsimused, näiteks 
metsanduspoliitika, on liikmesriikide 
pädevuses. Liit ei tohiks sekkuda riikide 
metsanduspoliitikasse ja peaks austama 
liikmesriikide pädevust asjaomases 
valdkonnas. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 131
Eija-Riitta Korhola
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna kavandatava tegevuse eesmärke 
ei ole nende olemuse tõttu võimalik 
liikmesriigi tasandil täielikult saavutada 
ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on neid 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(14) Kuna kavandatava tegevuse eesmärke 
ei ole nende olemuse tõttu võimalik 
liikmesriigi tasandil täielikult saavutada 
ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on neid 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kuna maakasutus- ja 
metsandussektori küsimused on peamiselt 
liikmesriikide pädevuses, peaks liit 
järgima ettevaatusprintsiipi, eeskätt 
metsandusega seoses, et austada 
liikmesriikide pädevust ja tunnistada 
täielikult tõsiasja, et säästev 
metsamajandus on laiaulatuslik käsitlus, 
mida ei saa reguleerida ainult kliima 
seisukohast lähtudes. Kõnealuses artiklis 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev otsus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale,

Or. en

Muudatusettepanek 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
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heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele.

Or. en

Selgitus

Kuna kavandatavate tegevuskavadega samaaegselt kehtiksid ka ühise põllumajanduspoliitika 
2. samba põllumajanduse keskkonnameetmed, tähendaks käesolevas otsuses riiklike 
tegevuskavade kehtestamine topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
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maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ulatub kaugemale kui Durbanis kokkulepitu. Maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad on vastuolus tõigaga, et ELil puudub metsanduse küsimustes 
pädevus. Tegevuskavade puhul on oht, et need keskenduvad sellisele metsamajandusele, mis 
on suunatud kliimamuutuste leevendamisele, jättes arvesse võtmata metsa tähtsuse eri 
ülesannetes. Lisaks tekitaks see liikmesriikide tasandil täiendavat koormust, ilma seejuures 
selget lisandväärtust loomata. Kuna tegevuskavad kehtiksid samaaegselt ühise 
põllumajanduspoliitika 2. samba põllumajanduse keskkonnameetmetega, tähendaks see 
topeltreguleerimist.

Muudatusettepanek 135
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele.

Or. en



PE492.911v01-00 54/83 AM\909081ET.doc

ET

Selgitus

Komisjoni ettepanek riiklike tegevuskavade kohta ulatub kaugemale kui Durbanis 
kokkulepitu. Kavandatavad maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavad on seega näiteks 
vastuolus tõigaga, et ELil puudub metsanduse küsimustes pädevus. Metsamajandus ja 
metsanduspoliitika on riikide otsustada.

Muudatusettepanek 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
liikmesriikidele arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsandusega seotud 
tegevusest tulenevale heitele ja sidumisele. 
Otsuses ei sätestata erasektori osalejate 
arvepidamis- või aruandekohustusi.
Samuti nähakse käesolevaga ette 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et piirata 
või vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist, ning kõnealuste 
tegevuskavade hindamine komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele ning mis on esimene 
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käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

samm maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
täitmise suunas vastavalt otsuse
406/2009/EÜ artiklile 9. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
liikmesriikidele arvestuseeskirjad, mida 
kohaldatakse maakasutuse, maakasutuse 
muutuse ja metsandusega seotud 
tegevusest tulenevale heitele ja sidumisele.
Otsuses ei sätestata erasektori osalejate 
arvepidamis- või aruandekohustusi.
Samuti nähakse käesolevaga ette 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et piirata 
või vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist, ning kõnealuste 
tegevuskavade hindamine komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Christofer Fjellner

Otsuse ettepanek
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele.

Or. sv

Muudatusettepanek 141
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Käesolevas otsuses sätestatakse 
arvestuseeskirjad, mida kohaldatakse 
maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 
metsandusega seotud tegevusest tulenevale 
heitele ja sidumisele ning mis on esimene 
samm maakasutus- ja metsandussektori 
ametlikult liidu asjadesse kaasamise ja 
liikmesriikide kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise kohustuste 
täitmise suunas vastavalt otsuse
406/2009/EÜ artiklile 9. Samuti nähakse 
käesolevaga ette liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, et piirata või vähendada 
heidet ning säilitada või suurendada 
sidumist, ning kõnealuste tegevuskavade 
hindamine komisjoni poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „süsinikuvaru” – süsinikureservuaaris 
talletatud element süsiniku kogus, 
väljendatud miljonites tonnides;

(j) „süsinikuvaru” – süsinikureservuaaris 
talletatud element süsiniku kogus;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „mets” – maa-ala pindalaga 0,5 ha või
enam, võrastiku liitusega vähemalt 10 %
(või sellele vastava tagavaraga), kaetud 
puudega, mis saavutaksid küpsuseaks 
selles kasvukohas kõrguse vähemalt 5
meetrit, sealhulgas noorte kasvavate puude 
rühmad, või istutatud mets, mis ei ole veel 
saavutanud võrastiku liitust vähemalt 10 %
(või sellele vastavat tagavara) ega puude 
kõrgust vähemalt 5 meetrit, sealhulgas 
maa-ala, mis on tavaliselt osa metsast ja 
ajutiselt puudest lage raiete või samalaadse 
inimtegevuse tõttu või looduslikel 
põhjustel, kuid mille puhul võib eeldada 
tagasimuutmist metsaks;

(q) „mets” – maa-ala pindalaga vähemalt
0,1 ha, eeldusel, et metsaala laius on
vähemalt 10 meetrit, võrastiku liitusega 
vähemalt 10% (või sellele vastava 
tagavaraga), kaetud puudega, mis 
saavutaksid küpsuseaks selles kasvukohas 
kõrguse vähemalt 2 meetrit, sealhulgas 
noorte kasvavate puude rühmad, või 
istutatud mets, mis ei ole veel saavutanud 
võrastiku liitust vähemalt 10% (või sellele 
vastavat tagavara) ega puude kõrgust 
vähemalt 2 meetrit, sealhulgas maa-ala, 
mis on tavaliselt osa metsast ja ajutiselt 
puudest lage raiete või samalaadse 
inimtegevuse tõttu või looduslikel 
põhjustel, kuid mille puhul võib eeldada 
tagasimuutumist metsaks;

Or. pl

Muudatusettepanek 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „mets” – maa-ala pindalaga 0,5 ha või 
enam, võrastiku liitusega vähemalt 10 %
(või sellele vastava tagavaraga), kaetud 
puudega, mis saavutaksid küpsuseaks 
selles kasvukohas kõrguse vähemalt 5 
meetrit, sealhulgas noorte kasvavate 
puude rühmad, või istutatud mets, mis ei
ole veel saavutanud võrastiku liitust 
vähemalt 10 % (või sellele vastavat 
tagavara) ega puude kõrgust vähemalt 5 
meetrit, sealhulgas maa-ala, mis on
tavaliselt osa metsast ja ajutiselt puudest 
lage raiete või samalaadse inimtegevuse 
tõttu või looduslikel põhjustel, kuid mille 
puhul võib eeldada tagasimuutmist

(q) „mets” – üle 10% võrastiku liitusega 
(või sellele vastava tagavaraga) üle 0,5 ha 
suuruse pindalaga maa-ala. 
Täiskasvanud puude kõrgus peaks olema
vähemalt 5 meetrit kohapeal. Metsa võivad
moodustada nii kõrgmetsa kooslused, kus 
erineva vanuse ja järelkasvuga puud 
katavad suure osa maapinnast, või ühtse 
taimestikuga avatud metsa kooslused, kus 
puuvõrade liitus ületab 10%. Metsade 
hulka arvatakse noored looduslikud 
puistud ja kõik metsanduses kasutamiseks 
ettenähtud istandikud, mille võra liitus on 
alla 10% või puu kõrgus alla 5 m, samuti 
maa-alad, mis tavaliselt moodustavad osa 



AM\909081ET.doc 59/83 PE492.911v01-00

ET

metsaks; metsaalast, kuid mis inimtegevuse või 
looduslike mõjude tulemusena ei 
moodusta ajutiselt puistut, kuid mis 
peaksid oodatult uuesti metsaks muutuma. 
Mõiste „mets” hõlmab järgmist: 
metsataimla ja seemneistandikud, mis 
moodustavad lahutamatu osa metsast; 
metsateed, puhastatud alad, 
tuletõkestusvööndid ja muud väikesed 
metsalagendikud; metsad rahvusparkides, 
looduskaitsealadel ja muudel kaitsealadel, 
mis on keskkonnaalaselt, teaduslikult, 
ajalooliselt, kultuuriliselt või vaimselt eriti 
huvipakkuvad; tuulekaitseribad ja puude 
kaitsehekid pindalaga üle 0,5 hektari ja 
laiusega üle 20 m, kautšukipuuistandikud 
ja korgitammemetsad. Mõiste „mets” ei 
hõlma maad, mida kasutatakse peamiselt 
põllumajandustegevuses;

Or. en

Selgitus

See määratlus peaks olema kooskõlas Euroopa metsade kaitset käsitleva ministrite 
konverentsi „Euroopa metsad” määratlusega, sest liikmesriigid peavad asjaomasel 
konverentsil esitama oma aruande nende kriteeriumide järgi. Aruandlussüsteemi muutmine 
või kohustus esitada paralleelselt erinevad aruanded tooks kaasa täiendavad kulud. Lisaks 
põhjustaks see liikmesriikidele täiendavat bürokraatiat ja lisakulusid.

Muudatusettepanek 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „mets” – maa-ala pindalaga 0,5 ha või 
enam, võrastiku liitusega vähemalt 10 % 
(või sellele vastava tagavaraga), kaetud 
puudega, mis saavutaksid küpsuseaks 
selles kasvukohas kõrguse vähemalt 5 
meetrit, sealhulgas noorte kasvavate puude 
rühmad, või istutatud mets, mis ei ole veel 
saavutanud võrastiku liitust vähemalt 10 % 

(q) „mets” – maa-ala, mis on määratletud 
selle minimaalsete pindala, võrastiku 
liituse või sellele vastava tagavara ja 
puude kõrguse kaudu, kusjuures 
asjaomased väärtused ei ületa otsuses
16/CMP.1 kindlaksmääratud väärtusi. 
Kõik liikmesriigid peavad oma väärtustest 
komisjonile teada andma hiljemalt I lisas 
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(või sellele vastavat tagavara) ega puude 
kõrgust vähemalt 5 meetrit, sealhulgas 
maa-ala, mis on tavaliselt osa metsast ja 
ajutiselt puudest lage raiete või samalaadse 
inimtegevuse tõttu või looduslikel 
põhjustel, kuid mille puhul võib eeldada 
tagasimuutmist metsaks;

kindlaksmääratud arvestusperioodi 
alguseks. Mets hõlmab puude, sealhulgas 
noorte kasvavate puude rühmade 
kasvukoha alasid või istutatud metsa, mis 
ei ole veel saavutanud eespool nimetatud
võrastiku liituse või sellele vastava
tagavara minimaalset väärtust ega puude 
minimaalset kõrgust, sealhulgas maa-ala, 
mis on tavaliselt osa metsast ja ajutiselt 
puudest lage raiete või samalaadse 
inimtegevuse tõttu või looduslikel 
põhjustel, kuid mille puhul võib eeldada 
tagasimuutumist metsaks;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(q) „mets” – maa-ala pindalaga 0,5 ha või 
enam, võrastiku liitusega vähemalt 10 %
(või sellele vastava tagavaraga), kaetud 
puudega, mis saavutaksid küpsuseaks 
selles kasvukohas kõrguse vähemalt 5
meetrit, sealhulgas noorte kasvavate 
puude rühmad, või istutatud mets, mis ei 
ole veel saavutanud võrastiku liitust 
vähemalt 10 % (või sellele vastavat 
tagavara) ega puude kõrgust vähemalt 5
meetrit, sealhulgas maa-ala, mis on
tavaliselt osa metsast ja ajutiselt puudest
lage raiete või samalaadse inimtegevuse 
tõttu või looduslikel põhjustel, kuid mille 
puhul võib eeldada tagasimuutmist
metsaks;

(q) „mets” – maa-ala minimaalse 
pindalaga 0,05–1,0 ha või enam, võrastiku 
liitusega rohkem kui 10–30% (või sellele 
vastava tagavaraga) puudega, mis 
saavutaksid küpsuseaks kõrguse vähemalt 
2–5 meetrit kohapeal. Metsa võivad 
moodustada nii kõrgmetsa kooslused, kus 
erineva vanuse ja järelkasvuga puud 
katavad suure osa maapinnast, kui ka 
avatud mets. Metsade hulka arvatakse 
noored looduslikud puistud ja kõik 
istandikud, mis ei ole veel saavutanud 
võrastiku liitust vähemalt 10–30% ega 
puude kõrgust vähemalt 2–5 meetrit, 
samuti maa-alad, mis tavaliselt 
moodustavad osa metsaalast ja mis on 
ajutiselt lage raiete või samalaadse 
inimtegevuse tõttu või looduslikel 
põhjustel, kuid mille puhul eeldatakse 
tagasimuutumist metsaks;

Or. en
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Selgitus

Metsa määratlus tuleks viia vastavusse Durbani kliimamuutuste konventsiooniga.

Muudatusettepanek 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „looduslik häiring” – sündmus või 
asjaolu, mis ei ole inimtekkeline,
põhjustab metsas või põllumajandusmaal
märkimisväärset heidet ja mille juhtumine 
ei ole asjaomase liikmesriigi kontrolli all, 
tingimusel et liikmesriik on ka 
objektiivselt võimetu oluliselt piirama 
selle sündmuse või asjaolu mõju heitele;

(t) „looduslikud häiringud” – sündmused
või asjaolud, mis ei ole inimtekkelised. 
Käesoleva määruse mõistes on 
kõnealused sündmused või asjaolud 
sellised, mis põhjustavad metsas 
märkimisväärset heidet ja on väljaspool 
liikmesriigi kontrolli ja mida liikmesriik
oluliselt ei mõjuta. Need võivad hõlmata 
metsatulekahjusid, putukate ja haiguste 
levikut, äärmuslikke ilmastikunähtusi 
ja/või geograafilisi häiringuid, mis on 
väljaspool liikmesriigi kontrolli ja mida 
liikmesriik oluliselt ei mõjuta, kuid ei 
hõlma raiet ega tahtlikku põletamist;

Or. en

Selgitus

Vastavusseviimine Durbani kliimamuutuste konventsiooniga.

Muudatusettepanek 148
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „taustatase” – järjepidevate ja algselt 
lõplike aegridade keskmine, mis 
sisaldavad aastate 1990–2009 
heitkoguseid, mis on seotud looduslike 
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häiringutega pärast iteratiivse menetluse 
kohaldamist, et kõrvaldada võõrväärtused, 
tuginedes kahekordsele 
standardväärtusele keskmise ümber, kuni 
võõrväärtusi ei saa tuvastada. 
Alternatiivina võivad liikmesriigid 
kohaldada läbipaistvat ja võrreldavat 
riigipõhist lähenemisviisi, kasutades 
järjepidevaid ja algselt lõplikke andmete 
aegridasid, hõlmates perioodi, mis 
sisaldab aastaid 1990–2009. Kõik 
lähenemisviisid peaksid vältima 
netoarvestusühikute eeldamist 
kohustusteperioodi vältel. Kui liikmesriigi 
metsade majandamise võrdlustase ei 
hõlma heitkoguste taustataset, hinnatakse 
artikli 9 lõikes 2 osutatud tausta 
kohaldamiseks taustataseme väärtus, 
kohaldades esimest ülalmainitud 
lähenemisviisi.
Kui taustatase määratletakse, nagu ülal 
mainitud, võrdub piir kahekordse 
standardhälbega aegridadel, mis 
määratlevad taustataseme. Juhul kui 
taustatase määratletakse, kasutades 
riigipõhist lähenemisviisi või liikmesriigi 
võrdlustase on null, peab liikmesriik 
kirjeldama, kuidas piir luuakse, seal kus 
piiri on vaja. Kõik lähenemisviisid peaksid 
vältima netoarvestusühikute eeldamist 
kohustusperioodi vältel;

Or. en

Selgitus

Taustataseme määratlus tuleb lisada selleks, et tagada kooskõla Durbani kliimamuutuste 
konventsiooniga, mille on allkirjastanud kõik 27 liikmesriiki (ühtlasi seotud teiste artikli 9 
kohta allpool esitatud muudatusettepanekutega).

Muudatusettepanek 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u



AM\909081ET.doc 63/83 PE492.911v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „poolestusaeg” – aastate arv, mis kulub 
puidutootes sisalduva süsiniku
vähenemiseks pooleni selle esialgsest 
kogusest;

(u) „poolestusaeg” – aastate arv, mis kulub 
puidutootes säiliva süsinikukoguse
vähenemiseks pooleni selle esialgsest 
väärtusest;

Or. en

Selgitus

Komisjoni määratlus on tehniliselt ebatäpne. Süsinikukogus väheneb reservuaaris sellepärast, 
et toote kogus reservuaaris väheneb, mitte sellepärast, et süsiniku väärtus tootes väheneb.

Muudatusettepanek 150
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „poolestusaeg” – aastate arv, mis kulub 
puidutootes sisalduva süsiniku 
vähenemiseks pooleni selle esialgsest 
kogusest;

(u) „poolestusaeg” – aastate arv, mis kulub 
ühe artikli 7 lõikes 2 loetletud kategooria
raietoodetes sisalduva süsiniku 
vähenemiseks pooleni selle esialgsest 
kogusest;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli 
lõikes 1 esitatud mõisteid nende 
ajakohastamiseks, et arvesse võtta 

välja jäetud
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mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kliimamuutusega seotud lepingutega.

Or. pl

Muudatusettepanek 152
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli 
lõikes 1 esitatud mõisteid nende 
ajakohastamiseks, et arvesse võtta 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kliimamuutusega seotud lepingutega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid nende 
ajakohastamiseks, et arvesse võtta 
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid, et tagada kooskõla
nende mõistete ja kõikide asjakohaste
mõistete muudatustega, mis on vastu 
võetud ÜRO kliimamuutuste 
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või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kliimamuutusega seotud lepingutega.

raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organites või muude kliimamuutuste 
valdkonnas sõlmitavate mitmepoolsete 
kokkulepetega, millest liit peab kinni 
pidama.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt tähtis on see, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, et hõlbustada riikide aruandlust ning vältida raamistike 
erinevusest tulenevaid moonutusi. Rahvusvahelise raamistikuga (otsus 16./CMP.1) ühitamine 
hõlbustaks riikide aruandlust ning tagaks ühtsuse.

Muudatusettepanek 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid nende 
ajakohastamiseks, et arvesse võtta
mõistete muudatusi, mis on vastu võetud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organites või muude 
liidu poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kliimamuutusega seotud lepingutega.

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid, et tagada kooskõla
nende mõistete ja kõikide asjakohaste
mõistete muudatustega, mis on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
raames vastu võetud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organites või muude liidu poolt sõlmitud 
mitmepoolsete kliimamuutusega seotud 
lepingutega.

Or. en

Selgitus

Äärmiselt tähtis on see, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, et hõlbustada riikide aruandlust ning vältida raamistike 
erinevusest tulenevaid moonutusi. Rahvusvahelise raamistikuga (otsus 16./CMP.1) ühitamine 
on soovitatav selleks, et hõlbustada riikide aruandlust ning tagada ühtsus.
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Muudatusettepanek 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid nende 
ajakohastamiseks, et arvesse võtta mõistete 
muudatusi, mis on vastu võetud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organites või muude liidu 
poolt sõlmitud mitmepoolsete 
kliimamuutusega seotud lepingutega.

2. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et muuta käesoleva artikli lõikes 
1 esitatud mõisteid nende ajakohastamiseks 
vastavalt mõistete muudatustele, mis on 
vastu võetud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organites või muude liidu poolt sõlmitud 
mitmepoolsete kliimamuutusega seotud 
lepingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus koostada ja pidada maakasutus-
ja metsandussektori arvestust

Maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuse pidamise põhimõtted

Or. pl

Muudatusettepanek 157
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad igaks I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodiks 

Liikmesriigid koostavad igaks I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodiks 
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arvestuse ja peavad sellist arvestust, mis 
kajastab täpselt kogu heidet ja sidumist, 
mis on toimunud nende territooriumil aset 
leidnud järgmistesse kategooriatesse
kuuluva tegevuse tulemusel:

arvestuse ja peavad sellist arvestust, mis 
kajastab täpselt kogu heidet ja sidumist, 
mis on toimunud nende territooriumil aset 
leidnud järgmisse kolme kategooriasse
kuuluva tegevuse tulemusel:

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 158
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine; (a) metsandustegevus: metsastamine, 
taasmetsastamine, raadamine ja metsa 
majandamine;

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 159
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine; (a) metsastamine ja taasmetsastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taasmetsastamine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taasmetsastamine; (b) põllumajandustegevus: põllu- ja 
karjamaa majandamine;

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 162
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raadamine; (c) sookuivendamine ja taassoostamine.

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 163
Bas Eickhout
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) metsa majandamine; välja jäetud

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 164
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) metsa majandamine; (d) metsa majandamine.

Or. pl

Muudatusettepanek 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põllu- ja karjamaa majandamisega seoses lepiti kokku, et need jäävad Kyoto protokolli teises 
kohustuste ajavahemikus vabatahtlikuks. Tähtis on see, et ELi tasandil kehtestatud eeskirjad 
oleksid kooskõlas rahvusvahelistel läbirääkimistel kokkulepitud arvestuseeskirjadega.
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Muudatusettepanek 166
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. de

Selgitus

Karja- ja põllumaa majandamisega seotud tegevuste arvestus peaks olema vabatahtlik, nagu 
ÜRO kliimamuutuste konverentsil rahvusvaheliselt kokku lepitud. Neid otsuseid tuleb arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati muuta vaid 
metsamajandustegevus. Komisjoni otsus ulatub rahvusvahelistest eeskirjadest kaugemale ning 
loob liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks seega uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati muuta vaid 
metsamajandustegevus.

Muudatusettepanek 169
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 170
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 171
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 172
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 173
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) põllumaa majandamine; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Põllu- ja karjamaa majandamisega seoses lepiti kokku, et need jäävad Kyoto protokolli teises 
kohustuste ajavahemikus vabatahtlikuks. Tähtis on see, et ELi tasandil kehtestatud eeskirjad 
oleksid kooskõlas rahvusvahelistel läbirääkimistel kokkulepitud arvestuseeskirjadega.

Muudatusettepanek 175
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Karja- ja põllumaa majandamisega seotud tegevuste arvestus peaks olema vabatahtlik, nagu 
ÜRO kliimamuutuste konverentsil rahvusvaheliselt kokku lepitud. Neid otsuseid tuleb arvesse 
võtta.

Muudatusettepanek 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Durbani kliimamuutuste konventsiooniga ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati 
muuta vaid metsamajandustegevus. Komisjoni otsus ulatub rahvusvahelistest eeskirjadest 
kaugemale ning loob liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks seega uusi moonutusi.
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Muudatusettepanek 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati muuta vaid 
metsamajandustegevus.

Muudatusettepanek 178
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 179
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 180
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 181
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 182
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) karjamaa majandamine. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt põllu- ja karjamaa majandamise,
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise tulemusel toimunud heidet 
ja sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka otsustada
koostada esimeseks arvestusperioodiks 
sellise arvestuse ja seda pidada, mis 
kajastab täpselt põllu- ja karjamaa 
majandamise, taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Or. en

Selgitus

Durbani kliimamuutuste konventsiooniga ühildamine – arvestuskohustuslikuks otsustati 
muuta vaid metsamajandustegevus. Komisjoni otsus ulatub rahvusvahelistest eeskirjadest 
kaugemale ning loob liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks seega uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt põllu- ja karjamaa majandamise,
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise tulemusel toimunud heidet 
ja sidumist.

Or. en

Selgitus

Durbani konverentsi kokkuleppega ühildamine.

Muudatusettepanek 186
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt põllu- ja karjamaa majandamise, 
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise tulemusel toimunud heidet 
ja sidumist.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 

Liikmesriigid võivad ka vabatahtlikkuse 
alusel koostada arvestuse ja pidada sellist 
arvestust, mis kajastab täpselt põllu- ja 
karjamaa majandamise, taastaimestamise 
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tulemusel toimunud heidet ja sidumist. ning sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Or. pl

Muudatusettepanek 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka koostada arvestuse 
ja pidada sellist arvestust, mis kajastab 
täpselt põllu- ja karjamaa majandamise,
taastaimestamise ning sookuivendamise ja 
taassoostamise tulemusel toimunud heidet 
ja sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada 
arvestuse ja pidada sellist arvestust, mis 
kajastab täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad kehtestada arvestuse 
ja pidada arvestust taastaimestamise 
tulemusel toimunud heite ja sidumise 
kohta.

Or. en

(Vajab hääletamist koos teiste sama autori esitatud seotud muudatusettepanekutega selle 
artikli teiste osade kohta.)

Muudatusettepanek 190
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka koostada
arvestuse ja pidada sellist arvestust, mis 
kajastab täpselt taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Liikmesriigid võivad ka välja töötada
arvestuse ja pidada sellist arvestust, mis 
kajastab täpselt põllu- ja karjamaa 
majandamise, taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 
tulemusel toimunud heidet ja sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid lisavad konkreetse lõikes 
1 osutatud tegevuse oma arvestusse selle 
tegevuse algamisel või alates 1. jaanuarist 
2013, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

3. Liikmesriigid lisavad igasuguse lõikes 1 
osutatud tegevuse oma arvestusse selle 
tegevuse algamisel või kohustusperioodi 
alguse seisuga, olenevalt sellest, kumb 
tuleb hiljem.

Or. en

Selgitus

Vastavusseviimine Durbani kliimamuutuste konventsiooniga.

Muudatusettepanek 192
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepaneku tekst Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid lisavad konkreetse lõikes 3. Liikmesriigid lisavad konkreetse lõikes 
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1 osutatud tegevuse oma arvestusse selle 
tegevuse algamisel või alates 1. jaanuarist 
2013, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

1 osutatud tegevuse oma arvestusse selle 
tegevuse algamisel või alates 1. jaanuarist 
2014, olenevalt sellest, kumb on hilisem.

Or. it

Muudatusettepanek 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldised arvestuseeskirjad Maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuste arvestus

Or. en

Selgitus

Selle otsuse ettepaneku eesmärk on tagada liikmesriikidele nende kasvuhoonegaaside riiklike 
andmekogude parandamise raamistik (iseäranis maakasutus- ja metsandussektoris). Eesmärk 
on tegutsemine, mitte eesmärkide seadmine. Seepärast oleks õige termini „arvestus” asemel 
kasutada terminit „aruandlus”, kuid võttes arvesse erinevate tegevuste tagajärgede arvestust 
(nt metsa majandamine on neeldaja), on artiklis 3 toodud pealkirja sõnastust „... pidada 
maakasutus- ja metsandussektori arvestust” asjakohasem kasutada siis, kui see osutab 
maakasutus- ja metsandussektorile üldiselt, mitte ainult metsamajandusele.

Muudatusettepanek 194
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud ühte või 
mitmesse tegevuskategooriasse kuuluva 
tegevuse tulemusel toimunud heide või 
sidumine arvestatakse üksnes ühe 
kategooria all.

2. Artikli 3 lõikes 1 osutatud ühte või 
mitmesse tegevuskategooriasse kuuluva 
tegevuse tulemusel toimunud heide või 
sidumine arvestatakse üksnes ühe 
kategooria all, et vältida topeltarvestust.

Or. en
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Selgitus

Selgitab, et topeltarvestust tuleks püüda vältida iga hinnaga.

Muudatusettepanek 195
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad vajalikud tehnilised 
kohandused ja ümberarvestused, et lisada 
oma kasutusel olevatesse ja äsja alustatud 
arvestustesse käesolevas lõikes viidatud 
süsinikureservuaarid ning artikli 3 lõikes 
2 osutatud kasvuhoonegaasid, kui need 
oleksid muul juhul välja jäetud.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski otsustada jätta 
arvestusse lisamata muudatused esimese 
lõigu punktides a–e loetletud 
süsinikureservuaaride süsinikuvarus, kui 
süsinikureservuaar ei ole kahanev 
neeldaja ega allikas. Liikmesriigid ei pea 
süsinikureservuaari kahanevaks 
neeldajaks ega allikaks üksnes siis, kui 
seda on näha läbipaistvate ja 
kontrollitavate andmete alusel.

Liikmesriigid võivad siiski otsustada jätta 
arvestusse lisamata muudatused esimese 
lõigu punktides a–e loetletud 
süsinikureservuaaride süsinikuvarus, kui 
nende süsinikureservuaaride arvestamine
ei too kaasa arvestatavat heidet ning kui 
seda on näha läbipaistvate ja 
kontrollitavate andmete alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 I lisa muutmiseks, et lisada 
arvestusperioode ja tagada ühtsus 
nimetatud arvestusperioodide ja vastavate 
arvestusperioodidega, mida kohaldatakse 
liidu heite vähendamise kohustusele 
muudes sektorites.

7. Kõik käesolevas artiklis sätestatud 
arvestuseeskirjade muudatused, 
sealhulgas I lisas sätestatud 
arvestusperioodide muudatused võetakse 
vastu kooskõlas seadusandliku 
tavamenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kuna käesolevas artiklis ja I lisas sätestatud arvestuseeskirjad on määrava tähtsusega 
käesoleva otsuse toimimiseks, tulevad kõik nende muudatused vastu võtta vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele.

Muudatusettepanek 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 I lisa muutmiseks, et lisada 
arvestusperioode ja tagada ühtsus 
nimetatud arvestusperioodide ja vastavate 
arvestusperioodidega, mida kohaldatakse 
liidu heite vähendamise kohustusele 
muudes sektorites.

7. Kõik käesolevas artiklis sätestatud 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuse koostamise ja pidamise 
kohustusega seotud muudatused, 
sealhulgas I lisas sätestatud 
arvestusperioodide muudatused võetakse 
vastu kooskõlas seadusandliku 
tavamenetlusega.

Or. en
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Selgitus

Kuna käesolevas artiklis ja I lisas sätestatud arvestuseeskirjad on määrava tähtsusega 
käesoleva otsuse toimimiseks, tulevad kõik nende muudatused vastu võtta vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele.


