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Tarkistus 69
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja 
metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin 
olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 
poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja 
toimintasuunnitelmista

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja 
metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin 
olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 
poistumia koskevista tilinpitosäännöistä

Or. en

Tarkistus 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 
metsätaloutta (’LULUCF’) koskeva 
unionin sektori on nettonielu, joka sitoo 
ilmakehästä kasvihuonekaasuja määrän, 
joka vastaa merkittävää osaa unionin 
kokonaispäästöistä. Tällä sektorilla syntyy 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 
kasvistoon ja maaperään varastoituneen 
hiilen määrän muutosten seurauksena. 
LULUCF-sektorilta peräisin olevia 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 
ei lasketa mukaan unionin 20 prosentin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteisiin, jotka on asetettu 
vuodeksi 202020 jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

(1) Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 
metsätaloutta (’LULUCF’) koskeva 
unionin sektori on nettonielu, joka sitoo 
ilmakehästä kasvihuonekaasuja määrän, 
joka vastaa merkittävää osaa unionin 
kokonaispäästöistä. Tällä sektorilla syntyy 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 
kasvistoon ja maaperään varastoituneen 
hiilen määrän muutosten seurauksena. 
Puunkorjuutuotteiden lisääntynyt kestävä 
käyttö voi vähentää päästöjä 
huomattavasti ja tehostaa poistumia 
ilmakehästä. LULUCF-sektorilta peräisin 
olevia kasvihuonekaasujen päästöjä ja 
poistumia ei lasketa mukaan unionin 20 
prosentin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteisiin, jotka on asetettu 
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kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyllä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 
406/2009 ja kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY21 muuttamisesta 13 
päivänä lokakuuta 202020 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2003/87/EY, vaikka ne otetaan 
osittain huomioon neuvoston päätöksellä 
2002/358/EY22 hyväksytyn 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen 
('UNFCCC') Kioton pöytäkirjan ('Kioton 
pöytäkirja') 3 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
unionin päästöjen määrällisessä rajoitus- ja 
vähennystavoitteessa.

vuodeksi 202020 jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehdyllä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 
406/2009 ja kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY21 muuttamisesta 13 
päivänä lokakuuta 202020 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2003/87/EY, vaikka ne otetaan 
osittain huomioon neuvoston päätöksellä 
2002/358/EY22 hyväksytyn 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen 
('UNFCCC') Kioton pöytäkirjan ('Kioton 
pöytäkirja') 3 artiklan 3 kohdan mukaisessa 
unionin päästöjen määrällisessä rajoitus- ja 
vähennystavoitteessa.

Or. en

Perustelu

Erityisesti puunkorjuutuotteista johtuvien hiilivarastojen muutosten huomioon ottaminen 
kansallisissa kasvihuonekaasukartoituksissa tarjoaa jäsenvaltioille hyvän tilaisuuden 
saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa.

Tarkistus 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Siirtymistä kilpailukykyiseen 
vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 
koskevan etenemissuunnitelman mukaan 
kaikkea maankäyttöä on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisesti ja LULUCF-sektoria 
on käsiteltävä unionin ilmastopolitiikassa.
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Or. en

Tarkistus 72
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 9 
artiklassa komissiota vaaditaan arvioimaan 
sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa 
vahvistetaan toimenpiteitä LULUCF-
sektorilta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poistumien ylläpitämiseksi tai 
lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 9 
artiklassa komissiota vaaditaan arvioimaan 
sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. de

Tarkistus 73
Julie Girling
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa 
vahvistetaan toimenpiteitä LULUCF-
sektorilta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös, että
jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
vähähiilisiin kasvustrategioihinsa 
toimenpiteitä, joilla kannustetaan 
kestävään metsänhoitoon ja kestävään 
maankäyttöön LULUCF-sektorilta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 
tai vähentämiseksi sekä poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansalliset toimintasuunnitelmat muodostaisivat jäsenvaltioille lisärasitteen tarjoamatta 
kuitenkaan selvää lisäarvoa. Ne loisivat päällekkäistä sääntelyä, koska ehdotetut 
toimintasuunnitelmat toteutettaisiin samanaikaisesti yhteisen maatalouspolitiikan toisen 
pilarin edellyttämien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi sen 
sijaan sisällyttää vähähiilisiin kehitysstrategioihinsa toimenpiteitä, joilla edistetään kestävää 
metsänhoitoa ja kestävää maankäyttöä.
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Tarkistus 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa 
vahvistetaan toimenpiteitä LULUCF-
sektorilta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poistumien ylläpitämiseksi tai 
lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. en

Perustelu

Kansalliset toimintasuunnitelmat muodostaisivat jäsenvaltioille lisärasitteen tarjoamatta 
kuitenkaan selvää lisäarvoa. Ne loisivat päällekkäistä sääntelyä, koska ne toteutettaisiin 
samanaikaisesti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden kanssa.
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Tarkistus 75
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden
sekä asianomaisten päästöjen ja 
poistumien täsmällisen seurannan ja 
tilinpidon. Tässä päätöksessä olisi sen 
vuoksi ensimmäiseksi vahvistettava 
LULUCF-sektorilta peräisin oleviin 
kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa vahvistetaan 
toimenpiteitä LULUCF-sektorilta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 9 406/2009/EY 
9 artiklan mukaan komissio on arvioinut 
sääntöjä, jotka liittyvät LULUCF-sektoriin 
unionin ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen sitoumuksissa,
tavoitteenaan varmistaa LULUCF-
sektorin osuuden pysyvyys ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys sekä 
täsmällinen seuranta ja tilinpito. Tämän 
arvioinnin tuloksena komissio ehdottaa 
niin sanottua LULUCF-
lainsäädäntöpakettia, joka koostuu 
kahdesta toisiinsa liittyvästä säädöksestä: 
ensimmäisessä vaiheessa LULUCF-
sektorin tilinpitosääntöjä koskevasta 
päätöksestä ja toisessa vaiheessa 
LULUCF-sektorin virallista 
sisällyttämistä unionin ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin koskevasta 
säädöksestä. Tässä päätöksessä olisi sen 
vuoksi vahvistettava LULUCF-sektorilta 
peräisin oleviin kasvihuonekaasujen 
päästöihin ja poistumiin sovellettavat 
tilinpitosäännöt. Jotta hiilivarantojen 
säilyttäminen ja lisääminen voidaan tällä 
välin varmistaa, siinä olisi säädettävä myös 
jäsenvaltioiden laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa vahvistetaan 
toimenpiteitä LULUCF-sektorilta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi. Toinen 
lainsäädäntöehdotus LULUCF-sektorin 
virallisesta sisällyttämisestä unionin ja 
jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin tehdään 
myöhemmin.
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Tarkistus 76
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 9 
artiklassa komissiota vaaditaan arvioimaan 
sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa 
vahvistetaan toimenpiteitä LULUCF-
sektorilta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poistumien ylläpitämiseksi tai 
lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 9 
artiklassa komissiota vaaditaan arvioimaan 
sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
sekä asianomaisten päästöjen ja poistumien 
täsmällisen seurannan ja tilinpidon. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi ensimmäiseksi 
vahvistettava LULUCF-sektorilta peräisin 
oleviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. sv

Tarkistus 77
Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklassa komissiota vaaditaan 
arvioimaan sääntöjä, joiden mukaisesti 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat, 
jotka liittyvät maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen, voidaan 
sisällyttää unionin
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumukseen varmistaen 
kyseisen sektorin osuuden pysyvyyden ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden
sekä asianomaisten päästöjen ja 
poistumien täsmällisen seurannan ja 
tilinpidon. Tässä päätöksessä olisi sen 
vuoksi ensimmäiseksi vahvistettava 
LULUCF-sektorilta peräisin oleviin 
kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa vahvistetaan 
toimenpiteitä LULUCF-sektorilta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

(2) Päätöksen N:o 9 406/2009/EY 
9 artiklan mukaan komissio on arvioinut 
sääntöjä, jotka liittyvät LULUCF-sektoriin 
unionin ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen sitoumuksissa,
tavoitteenaan varmistaa LULUCF-
sektorin osuuden pysyvyys ja 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys sekä 
täsmällinen seuranta ja tilinpito. Tämän 
arvioinnin tuloksena komissio ehdottaa 
niin sanottua LULUCF-
lainsäädäntöpakettia, joka koostuu 
kahdesta toisiinsa liittyvästä säädöksestä: 
ensimmäisessä vaiheessa LULUCF-
sektorin tilinpitosääntöjä koskevasta 
päätöksestä ja toisessa vaiheessa 
LULUCF-sektorin virallista 
sisällyttämistä unionin ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin koskevasta 
säädöksestä, jotka liittyvät toisiinsa. Tässä 
päätöksessä olisi sen vuoksi vahvistettava 
LULUCF-sektorilta peräisin oleviin 
kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Jotta hiilivarantojen säilyttäminen ja 
lisääminen voidaan tällä välin varmistaa, 
siinä olisi säädettävä myös jäsenvaltioiden 
laatimista LULUCF-
toimintasuunnitelmista, joissa vahvistetaan 
toimenpiteitä LULUCF-sektorilta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi sekä poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi. Toinen 
lainsäädäntöehdotus LULUCF-sektorin 
virallisesta sisällyttämisestä unionin ja 
jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin tehdään 
myöhemmin.

Or. en
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Tarkistus 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tässä päätöksessä säädetään 
jäsenvaltioiden velvollisuuksista näiden 
tilinpitosääntöjen ja 
toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Siinä ei säädetä 
yksityisten osapuolten, kuten 
maanviljelijöiden tai metsänomistajien, 
tilinpito- tai raportointivelvollisuuksista.

Or. en

Tarkistus 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tässä päätöksessä säädetään 
jäsenvaltioiden velvollisuuksista näiden 
tilinpitosääntöjen ja 
toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Siinä ei säädetä 
yksityisten osapuolten, kuten 
maanviljelijöiden tai metsänomistajien, 
tilinpito- tai raportointivelvollisuuksista.

Or. en

Tarkistus 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös 
-/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kyseisen 
päätöksen mukainen, jotta voidaan 
varmistaa riittävä johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä.
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet.

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös 
2/CMP.7 ('päätös 2/CMP.7') ja päätös 
16/CMP.1. Kyseisessä päätöksessä 
vahvistettiin säännöt LULUCF-sektorin 
ottamiseksi mukaan tilinpitoon toisesta 
Kioton pöytäkirjan mukaisesta 
velvoitekaudesta alkaen. Tämän päätöksen 
olisi oltava kyseisen päätöksen mukainen, 
jotta voidaan varmistaa riittävä 
johdonmukaisuus unionin sisäisten 
sääntöjen ja UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen menettelyjen välillä kansallisen 
raportoinnin päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Tässä päätöksessä olisi myös 
otettava huomioon unionin LULUCF-
sektorin erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Kansallisen raportoinnin helpottamisen ja eri kehysten välisten vääristymien välttämisen 
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen 
kansainvälisten sääntöjen kanssa. Mukautus kansainväliseen kehykseen (päätös 2/CMP.7 ja 
päätös 16./CMP.1) helpottaisi kansallista raportointia ja takaisi yhdenmukaisuuden.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
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pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös 
-/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kyseisen 
päätöksen mukainen, jotta voidaan 
varmistaa riittävä johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä. 
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet.

pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös 
2/CMP.7 ('päätös 2/CMP.7') ja päätös 
16/CMP.1. Kyseisessä päätöksessä 
vahvistettiin säännöt LULUCF-sektorin 
ottamiseksi mukaan tilinpitoon toisesta 
Kioton pöytäkirjan mukaisesta 
velvoitekaudesta alkaen. Tämän päätöksen 
olisi oltava yhdenmukainen kyseisen 
päätöksen kanssa, jotta voidaan varmistaa 
riittävä johdonmukaisuus unionin sisäisten 
sääntöjen ja UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen menettelyjen välillä kansallisen 
raportoinnin päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Tässä päätöksessä olisi myös 
otettava huomioon unionin LULUCF-
sektorin erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Kansallisen raportoinnin helpottamisen ja eri kehysten välisten vääristymien välttämisen
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen 
kansainvälisten sääntöjen kanssa. Mukautusta kansainväliseen kehykseen (päätös 2/CMP.7 ja 
päätös 16./CMP.1) ehdotetaan kansallisen raportoinnin helpottamiseksi.

Tarkistus 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös -
/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kyseisen 

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös -
/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kaikilta osin 
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päätöksen mukainen, jotta voidaan 
varmistaa riittävä johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä. 
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet.

kyseisen päätöksen mukainen, jotta 
voidaan varmistaa riittävä 
johdonmukaisuus unionin sisäisten 
sääntöjen ja UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen menettelyjen välillä. Tässä 
päätöksessä olisi myös otettava huomioon 
unionin LULUCF-sektorin erityispiirteet.

Or. en

Tarkistus 83
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös -
/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kyseisen 
päätöksen mukainen, jotta voidaan 
varmistaa riittävä johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä. 
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet. 

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös -
/CMP.7 (’päätös -/CMP.7’). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 
LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kaikilta osin
kyseisen päätöksen mukainen, jotta 
voidaan varmistaa johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä. 
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet. 

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Metsä- ja maatalouteen suoraan 
liittyvien mahdollisuuksien lisäksi 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä 
hyötyjä on mahdollista saada niihin 
liittyvillä teollisuusaloilla (esim. massa- ja 
paperiteollisuus sekä puunjalostus) ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvillä aloilla, 
jos maatalousmaata ja metsiä käytetään 
puun- ja energiantuotantoon. Vaikka 
hiiltä varastoituu puihin ja muihin 
kasveihin sekä maaperään, sitä voi 
varastoitua monen vuosikymmenen ajaksi 
myös tuotteisiin (esim. rakennuspuuhun). 
Teollisuus- ja kuluttajasuuntautuneet 
politiikat voivat antaa merkittävän 
panoksen siihen, että puun pitkäaikainen 
käyttö ja kierrätys ja/tai massan, paperin 
ja puutuotteiden tuotanto lisääntyy. 
Kyseisillä tuotteilla voitaisiin tällöin 
korvata enemmän päästöjä aiheuttavat 
tuotteet (esim. betoni, teräs ja fossiilisista 
polttoaineista tehty muovi). 
Biopohjaisessa teollisuudessa voidaankin 
hyödyntää viljelykasveja, joita on 
kasvatettu materiaalien korvaamiseksi 
(esim. hamppu ja ruoho, joita käytetään 
eristeenä lasikuidun sijasta, 
huonekalutuotannossa käytettävä olki, 
pellavasta tai sisalkuiduista valmistetut 
auton ovipaneelit, biomuovit) tai energian 
tuottamiseksi (esim. biomassan 
käyttäminen fossiilisten polttoaineiden 
sijasta). Tutkimuksista käy ilmi, että 
kutakin sellaisissa puutuotteissa olevaa 
hiilitonnia kohden, jotka korvataan 
muilla kuin puutuotteilla, 
kasvihuonekaasujen voidaan odottaa 
vähenevän keskimäärin noin kahdella 
hiilitonnilla.

Or. en



PE492.911v01-00 16/84 AM\909081FI.doc

FI

Tarkistus 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Unionissa noudattamien LULUCF-
tilinpitosääntöjen ei tulisi aiheuttaa 
ylimääräistä hallinnollista kuormitusta, 
joten niiden mukaan laadituilta 
tiliasiakirjoilta ei pitäisi vaatia tietoja, 
jotka eivät ole UNFCCC-maiden 
kokousten ja Kioton sopimuksen maiden 
kokousten päätösten nojalla 
välttämättömiä.

Or. lt

Tarkistus 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa ja 
viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin ja kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.
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Or. en

Tarkistus 87
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä,
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen 
kuivatusta ja uudelleenkostutusta 
koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin.

Or. de

Tarkistus 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
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vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa ja 
viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin ja kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien tilinpidosta päätettiin tehdä 
pakollista. Vaikka monet jäsenvaltiot tekevät parhaillaan laidunmaan hoidon ja viljelymaan 
hoidon tilinpitoa koskevia toteutettavuustutkimuksia, jotka valmistuvat vasta vuonna 2014, 
komission ehdotus ulottuu kansainvälisten sääntöjen ulkopuolelle ja luo siten uusia 
vääristymiä jäsenvaltioille ja toimijoille.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 

(4) LULUCF-toimien tilien olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä LULUCF-toimien tileistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tileistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa ja 
viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin ja kasvillisuuden 
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palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien tilinpidosta päätettiin tehdä 
pakollista. Komission ehdotus ulottuu kansainvälisten sääntöjen ulkopuolelle ja luo siten 
uusia vääristymiä jäsenvaltioille ja toimijoille.

Tarkistus 90
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan hoitoa 
ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa ja 
viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin sekä kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. de

Tarkistus 91
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa, 
viljelymaan hoitoa, kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin 
maataloustoimiin.

Or. pl

Tarkistus 92
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan hoitoa 
ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 

(4) LULUCF:n tilinpitosäännöissä olisi
otettava huomioon maa- ja 
metsätalousaloilla toteutetut toimet, joilla 
pyritään lisäämään maavarojen käyttöön 
tehtyjen muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi täytettävä yhdessä 
Durbanissa sovitussa UNFCCC:n 
päätöksessä 2/CMP.7 määritelty sitoumus 
eli 3,5 prosentin raja. Komissio 
valmistelee tätä yhteisen velvoitteen 
täyttämistä koskevia sääntöjä erillisellä 
toisella säädöksellä, joka koskee 
LULUCF-sektorin virallista 
sisällyttämistä unionin ja jäsenvaltioiden 
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palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

kasvihuonekaasujen päästösitoumuksiin 
LULUCF-lainsäädäntöpaketissa. Tässä 
päätöksessä olisi säädettävä 
tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
pakollisesti metsittämistä, uudelleen 
metsittämistä, metsän hävittämistä ja 
metsänhoitoa koskeviin metsätaloustoimiin 
sekä laidunmaan hoitoa ja viljelymaan 
hoitoa koskeviin maataloustoimiin. Siinä 
olisi säädettävä myös tilinpitosäännöistä, 
joita sovelletaan vapaaehtoisesti 
kasvillisuuden palauttamista sekä 
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 93
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin 
sekä laidunmaan hoitoa ja viljelymaan 
hoitoa koskeviin maataloustoimiin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on noudattaa sitä, mistä sovittiin Durbanissa.

Tarkistus 94
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin 
sekä laidunmaan hoitoa ja viljelymaan 
hoitoa koskeviin maataloustoimiin.

Or. en

Tarkistus 95
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
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muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan 
hoitoa ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti laidunmaan hoitoa ja 
viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin ja kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 96
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) LULUCF:n tilinpitosääntöjen olisi 
kuvastettava maa- ja metsätalousaloilla 
toteutettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään maavarojen käyttöön tehtyjen 
muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Tässä päätöksessä olisi 
säädettävä tilinpitosäännöistä, joita 
sovelletaan pakollisesti metsittämistä, 
uudelleen metsittämistä, metsän 
hävittämistä ja metsänhoitoa koskeviin 
metsätaloustoimiin sekä laidunmaan hoitoa 
ja viljelymaan hoitoa koskeviin 
maataloustoimiin. Siinä olisi säädettävä 
myös tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
vapaaehtoisesti kasvillisuuden 
palauttamista sekä kosteikkojen kuivatusta 
ja uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

(4) LULUCF:n tilinpitosäännöissä olisi
otettava huomioon maa- ja 
metsätalousaloilla toteutetut toimet, joilla 
pyritään lisäämään maavarojen käyttöön 
tehtyjen muutosten vaikutusta päästöjen 
vähentämiseen. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi täytettävä yhdessä 
Durbanissa sovitussa UNFCCC:n 
päätöksessä 2/CMP.7 määritelty sitoumus 
eli 3,5 prosentin raja. Komissio 
valmistelee tätä yhteisen velvoitteen 
täyttämistä koskevia sääntöjä erillisellä 
toisella säädöksellä, joka koskee 
LULUCF-sektorin virallista 
sisällyttämistä unionin ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen päästösitoumuksiin 
LULUCF-lainsäädäntöpaketissa. Tässä 
päätöksessä olisi säädettävä 
tilinpitosäännöistä, joita sovelletaan 
pakollisesti metsittämistä, uudelleen 
metsittämistä, metsän hävittämistä ja 
metsänhoitoa koskeviin metsätaloustoimiin 
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sekä laidunmaan hoitoa ja viljelymaan 
hoitoa koskeviin maataloustoimiin. Siinä 
olisi säädettävä myös tilinpitosäännöistä, 
joita sovelletaan vapaaehtoisesti 
kasvillisuuden palauttamista sekä 
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskeviin toimiin.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen
ympäristövaikutusten toteutumisen 
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä -/CMP.7 ja 
päätöksessä 16/CMP.1 vahvistettuihin 
tilinpidon periaatteisiin.

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilien ympäristövaikutusten 
toteutumisen varmistamiseksi näiden 
sääntöjen olisi perustuttava Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin 
päätöksessä 2/CMP.7 ja päätöksessä 
16/CMP.1 vahvistettuihin tilinpidon 
periaatteisiin.

Or. en

Perustelu

Tämän päätösehdotuksen tarkoituksena on luoda jäsenvaltioiden kansallisten 
kasvihuonekaasukartoitusten (erityisesti LULUCF:n) parantamiselle kehys. Se on siten 
"toteutusta”, eikä siinä aseteta tavoitteita. Näin ollen termin pitäisi olla "raportointi" eikä 
"tilinpito", mutta ottaen huomioon eri toimien tuottamien hyvitysten laskemisen (esim. 
"metsänhoito" on hiilinielu), 3 artiklan otsikossa käytetty sanamuoto on 
tarkoituksenmukaisempi: "…LULUCF-tilien laadintaa ja ylläpitoa”, kun sillä viitataan 
yleisesti LULUCF:ään eikä pelkästään metsänhoitoon.

Tarkistus 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen 
ympäristövaikutusten toteutumisen 
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä -/CMP.7 ja 
päätöksessä 16/CMP.1 vahvistettuihin 
tilinpidon periaatteisiin.

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen 
ympäristövaikutusten toteutumisen 
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä -/CMP.7 ja 
päätöksessä 16/CMP.1 vahvistettuihin 
tilinpidon periaatteisiin, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden väliset erot ja kunkin 
jäsenvaltion ominaispiirteet.

Or. lt

Tarkistus 99
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen 
ympäristövaikutusten toteutumisen
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä -/CMP.7 ja 
päätöksessä 16/CMP.1 vahvistettuihin 
tilinpidon periaatteisiin.

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen 
ympäristövaikutusten toteutumisen 
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä 2/CMP.7, 
päätöksessä 2/CMP.6 ja päätöksessä 
16/CMP.1 vahvistettuihin tilinpidon 
periaatteisiin ja niitä olisi sovellettava 
unionissa ja jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisesti, täysimääräisesti ja 
vertailukelpoisella tavalla.

Or. en
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Tarkistus 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Päätökseen 2/CMP.7 ja päätökseen 
16/CMP.1 perustuvissa 
tilinpitosäännöissä ei oteta huomioon sitä, 
mikä korvaava vaikutus 
puunkorjuutuotteiden käytöllä energia- ja 
materiaalitarkoituksiin on, koska se 
johtaisi kaksinkertaisiin merkintöihin. 
Nämä ovat kuitenkin tärkeitä keinoja, 
joilla metsien avulla voidaan lieventää 
ilmastonmuutosta. Tästä syystä ja 
tiedotustarkoitusta varten jäsenvaltiot 
voivat laskea metsänhoidon 
korvausvaikutusten ansiosta vältetyt 
päästöt. Se lisäisi politiikan 
yhdenmukaisuutta.

Or. en

Tarkistus 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
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metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.

metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Ne olisi synkronisoitava 
UNFCCC-päätösten kanssa ja niitä olisi 
päivitettävä vain, jos UNFCCC:n tai 
Kioton elinten hyväksymiä viitetasoja 
päivitetään. Tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.

Or. en

Tarkistus 102
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
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metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai 
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin 
ja poistumiin sovellettavasta ylärajasta, 
jotka voidaan merkitä tileihin ottaen 
huomioon viitetasojen perustana olevien
ennusteiden taustalla vaikuttavat 
epävarmuustekijät.

metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Ne olisi synkronisoitava täysin 
UNFCCC:n päätösten kanssa.

Or. en

Perustelu

EU on hyväksynyt nykyiset viitetasot UNFCCC-prosessissa. Jäsenvaltioiden viitetasoja pitäisi 
muuttaa vain, jos niitä muutetaan UNFCCC:ssä. Määrittelemällä uudet säännöt EU 
vaarantaa käynnissä olevat maailmanlaajuista ilmastosopimusta koskevat neuvottelut.

Tarkistus 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 

(6) LULUCF-tilien olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
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Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai 
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.

Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai 
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.

Or. en

Perustelu

Tämän päätösehdotuksen tarkoituksena on luoda jäsenvaltioille kehys niiden kansallisten 
kasvihuonekaasukartoitusten (erityisesti LULUCF:n) parantamiselle. Se on siten "toteutusta", 
eikä siinä aseteta tavoitteita. Näin ollen termin pitäisi olla "raportointi" eikä "tilinpito", mutta 
ottaen huomioon eri toimien tuottamien hyvitysten laskemisen (esim. "metsänhoito" on 
hiilinielu), 3 artiklan otsikossa käytetty sanamuoto on tarkoituksenmukaisempi: "…LULUCF-
tilien laadintaa ja ylläpitoa", kun sillä viitataan yleisesti LULUCF:ään eikä pelkästään 
metsänhoitoon.

Tarkistus 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri 
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta,
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai 
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.

(6) Tilinpitosääntöjen olisi annettava oikea 
kuva ihmisen toiminnasta johtuvista 
muutoksista päästöissä ja poistumissa. Siltä 
osin tässä päätöksessä olisi säädettävä 
erityisten menetelmien käytöstä eri
LULUCF-toimien yhteydessä. 
Metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen 
ja metsän hävittämiseen liittyvät päästöt ja 
poistumat ovat suoraa seurausta ihmisen 
toiminnasta, minkä vuoksi ne olisi otettava 
mukaan tilinpitoon kokonaisuudessaan. 
Ottaen kuitenkin huomioon, että kaikki 
metsänhoidosta peräisin olevat poistumat 
ja päästöt eivät johdu ihmisen toiminnasta, 
asianomaisissa tilinpitosäännöissä olisi 
säädettävä viitetasojen käytöstä luonnon ja 
maiden ominaispiirteistä johtuvien 
vaikutusten jättämiseksi tilinpidon 
ulkopuolelle. Viitetasot ovat arvioita 
vuotuisista nettopäästöistä tai -poistumista, 
jotka aiheutuvat jäsenvaltion alueella 
tilinpitokauteen sisältyvien vuosien aikana 
harjoitetusta metsänhoidosta, ja ne olisi 
vahvistettava avoimesti päätöksen -/CMP.7 
mukaisesti. Niitä olisi päivitettävä siten, 
että ne vastaavat jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien menetelmien tai 
tietojen parannuksia. Tilinpitosäännöissä 
olisi säädettävä sellaisiin metsänhoitoon 
liittyviin kasvihuonekaasujen päästöihin ja 
poistumiin sovellettavasta ylärajasta, jotka 
voidaan merkitä tileihin ottaen huomioon 
viitetasojen perustana olevien ennusteiden 
taustalla vaikuttavat epävarmuustekijät.
Unionin tarkoituksena on korvata 
nykyinen viitetasoihin perustuva 
menettely kattavammalla menettelyllä 
seuraavan tilinpitokauden aikana ja 
muuttaa tätä päätöstä vastaavasti.

Or. en



AM\909081FI.doc 31/84 PE492.911v01-00

FI

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tilinpitosääntöjen olisi kuvastettava 
myönteisiä vaikutuksia, joita 
kasvihuonekaasujen poistumilla puun ja 
puutuotteiden kautta on, samoin kuin 
metsävarantojen käytön lisääntymisellä 
kestävän metsänhoidon puitteissa sekä 
puutuotteiden lisääntyvällä käytöllä.

Or. de

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tilinpitosäännöillä olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot ilmoittavat tileissä tarkasti 
ajankohdan, jona puunkorjuusta peräisin 
olevat päästöt tapahtuvat, myöntääkseen 
kannustimia sellaisten 
puunkorjuutuotteiden käytölle, joilla on 
pitkä elinkaari. Ensimmäisen kertaluvun 
hajoamismenetelmän, jota sovelletaan
puunkorjuutuotteista aiheutuviin 
päästöihin, olisi sen vuoksi vastattava 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
('IPCC') antamissa kansallisten 
kasvihuonekaasumäärien laskemista 
koskevissa ohjeissa olevaa yhtälöä 12.1, ja 
asianomaisten puoliintumisajan
oletusarvojen olisi perustuttava IPCC:n 
vuonna 2003 antamissa maankäyttöä, 
maankäytön muutosta ja metsätaloutta 
koskevissa hyvien käytänteiden ohjeissa 
olevaan taulukkoon 3a.1.3.

(7) Metsänhoidon tilinpitosäännöillä olisi 
varmistettava, että jäsenvaltiot ilmoittavat 
tileissä tarkasti ajankohdan, jona 
puunkorjuusta peräisin olevat päästöt 
tapahtuvat, myöntääkseen kannustimia 
sellaisten puunkorjuutuotteiden käytölle, 
joilla on pitkä elinkaari. Ensimmäisen 
kertaluvun hajoamismenetelmän, jota 
sovelletaan puunkorjuutuotteista 
aiheutuviin päästöihin, olisi sen vuoksi 
vastattava hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin ('IPCC') antamissa 
kansallisten kasvihuonekaasumäärien 
laskemista koskevissa ohjeissa olevaa 
yhtälöä 12.1, ja asianomaisten 
puoliintumisajan oletusarvojen olisi 
perustuttava IPCC:n vuonna 2003 
antamissa maankäyttöä, maankäytön 
muutosta ja metsätaloutta koskevissa 
hyvien käytänteiden ohjeissa olevaan 
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taulukkoon 3a.1.3.

Or. en

Perustelu

Tämän päätösehdotuksen tarkoituksena on luoda jäsenvaltioille kehys niiden kansallisten 
kasvihuonekaasukartoitusten (erityisesti LULUCF:n) parantamiselle. Se on siten "toteutusta", 
eikä siinä aseteta tavoitteita. Näin ollen termin pitäisi olla "raportointi" eikä "tilinpito", mutta 
ottaen huomioon eri toimien tuottamien hyvitysten laskemisen (esim. "metsänhoito" on 
hiilinielu), 3 artiklan otsikossa käytetty sanamuoto on tarkoituksenmukaisempi: "…LULUCF-
tilien laadintaa ja ylläpitoa”, kun sillä viitataan yleisesti LULUCF:ään eikä pelkästään 
metsänhoitoon.

Tarkistus 107
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tilinpitosäännöillä olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot ilmoittavat tileissä tarkasti 
ajankohdan, jona puunkorjuusta peräisin 
olevat päästöt tapahtuvat, myöntääkseen 
kannustimia sellaisten 
puunkorjuutuotteiden käytölle, joilla on 
pitkä elinkaari. Ensimmäisen kertaluvun 
hajoamismenetelmän, jota sovelletaan 
puunkorjuutuotteista aiheutuviin 
päästöihin, olisi sen vuoksi vastattava 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
('IPCC') antamissa kansallisten 
kasvihuonekaasumäärien laskemista 
koskevissa ohjeissa olevaa yhtälöä 12.1, ja 
asianomaisten puoliintumisajan 
oletusarvojen olisi perustuttava IPCC:n 
vuonna 2003 antamissa maankäyttöä, 
maankäytön muutosta ja metsätaloutta 
koskevissa hyvien käytänteiden ohjeissa 
olevaan taulukkoon 3a.1.3.

(7) Jäsenvaltioiden olisi voitava laatia 
tilinpitosäännöt ja puoliintumisajat. Niillä
olisi varmistettava, että jäsenvaltiot 
ilmoittavat tileissä tarkasti ajankohdan, 
jona puunkorjuusta peräisin olevat päästöt 
tapahtuvat, myöntääkseen kannustimia 
sellaisten puunkorjuutuotteiden käytölle, 
joilla on pitkä elinkaari. Ensimmäisen 
kertaluvun hajoamismenetelmän, jota 
sovelletaan puunkorjuutuotteista 
aiheutuviin päästöihin, olisi sen vuoksi 
vastattava hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin ('IPCC') antamissa 
kansallisten kasvihuonekaasumäärien 
laskemista koskevissa ohjeissa olevaa 
yhtälöä 12.1, ja asianomaisten 
puoliintumisajan oletusarvojen olisi 
perustuttava IPCC:n vuonna 2003 
antamissa maankäyttöä, maankäytön 
muutosta ja metsätaloutta koskevissa 
hyvien käytänteiden ohjeissa olevaan 
taulukkoon 3a.1.3.

Or. sv
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Tarkistus 108
Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tilinpitosäännöillä olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot ilmoittavat tileissä tarkasti 
ajankohdan, jona puunkorjuusta peräisin 
olevat päästöt tapahtuvat, myöntääkseen 
kannustimia sellaisten 
puunkorjuutuotteiden käytölle, joilla on 
pitkä elinkaari. Ensimmäisen kertaluvun 
hajoamismenetelmän, jota sovelletaan 
puunkorjuutuotteista aiheutuviin 
päästöihin, olisi sen vuoksi vastattava 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
('IPCC’') antamissa kansallisten 
kasvihuonekaasumäärien laskemista 
koskevissa ohjeissa olevaa yhtälöä 12.1, ja 
asianomaisten puoliintumisajan 
oletusarvojen olisi perustuttava IPCC:n 
vuonna 2003 antamissa maankäyttöä, 
maankäytön muutosta ja metsätaloutta 
koskevissa hyvien käytänteiden ohjeissa 
olevaan taulukkoon 3a.1.3.

(7) Tilinpitosäännöillä olisi varmistettava, 
että jäsenvaltiot ilmoittavat tileissä tarkasti 
ajankohdan, jona puunkorjuusta peräisin 
olevat päästöt tapahtuvat, myöntääkseen 
kannustimia sellaisten 
puunkorjuutuotteiden käytölle, joilla on
pitkä elinkaari. Ensimmäisen kertaluvun 
hajoamismenetelmän, jota sovelletaan 
puunkorjuutuotteista aiheutuviin 
päästöihin, olisi sen vuoksi vastattava 
hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
('IPCC') antamissa kansallisten 
kasvihuonekaasumäärien laskemista 
koskevissa ohjeissa olevaa yhtälöä 12.1, ja 
asianomaisten puoliintumisajan 
oletusarvojen olisi perustuttava IPCC:n 
vuonna 2003 antamissa maankäyttöä, 
maankäytön muutosta ja metsätaloutta 
koskevissa hyvien käytänteiden ohjeissa 
olevaan taulukkoon 3a.1.3. Unionin olisi 
laadittava kestävyyskriteerit kolmansista 
maista tuotavalla biomassalle, jota 
käytetään energian tuottamiseen.

Or. en

Tarkistus 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska maataloustoimista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 

(8) Koska maataloustoimista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
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poistumien vuosittaiset vaihtelut ovat 
paljon pienemmät kuin metsätaloustoimien 
yhteydessä, jäsenvaltioiden olisi laskettava 
viljely- ja laidunmaan hoitoon liittyvistä 
toimista aiheutuvat kasvihuonekaasujen 
päästöt ja poistumat suhteessa 
perusvuoteensa, jäsenvaltioiden 
perusvuoden päästötietoja koskevan 
ensimmäisen tarkistetun raportin 
mukaisesti, joka toimitettiin UNFCCC:lle 
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin 
päätöksen 13/CMP.1 ('päätös 13/CMP.1') 
nojalla.

poistumien vuosittaiset vaihtelut ovat 
pienemmät kuin metsätaloustoimien 
yhteydessä, jäsenvaltioiden, jotka laskevat 
viljely- ja laidunmaan hoitoon liittyvistä 
toimista aiheutuvat kasvihuonekaasujen 
päästöt ja poistumat suhteessa 
perusvuoteensa, olisi tehtävä niin 
jäsenvaltioiden perusvuoden päästötietoja 
koskevan ensimmäisen tarkistetun raportin 
mukaisesti, joka toimitettiin UNFCCC:lle 
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin 
päätöksen 13/CMP.1 ('päätös 13/CMP.1') 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Kansallisen raportoinnin helpottamisen ja eri kehysten välisten vääristymien välttämisen 
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen 
kansainvälisten sääntöjen kanssa. Mukautusta kansainväliseen kehykseen (päätös 2/CMP.7 ja 
päätös 16/CMP.1) ehdotetaan kansallisen raportoinnin ja tilinpidon helpottamiseksi ja 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska maataloustoimista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien vuosittaiset vaihtelut ovat 
paljon pienemmät kuin metsätaloustoimien 
yhteydessä, jäsenvaltioiden olisi laskettava
viljely- ja laidunmaan hoitoon liittyvistä 
toimista aiheutuvat kasvihuonekaasujen 
päästöt ja poistumat suhteessa 
perusvuoteensa, jäsenvaltioiden 
perusvuoden päästötietoja koskevan 
ensimmäisen tarkistetun raportin 
mukaisesti, joka toimitettiin UNFCCC:lle 
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 

(8) Koska maataloustoimista aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien vuosittaiset vaihtelut ovat 
paljon pienemmät kuin metsätaloustoimien 
yhteydessä, jäsenvaltioiden olisi voitava 
niin sopivaksi katsoessaan laskea viljely-
ja laidunmaan hoitoon liittyvistä toimista 
aiheutuvat kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat suhteessa perusvuoteensa, 
jäsenvaltioiden perusvuoden päästötietoja 
koskevan ensimmäisen tarkistetun raportin 
mukaisesti, joka toimitettiin UNFCCC:lle 
Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
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toimivan osapuolten konferenssin 
päätöksen 13/CMP.1 ('päätös 13/CMP.1') 
nojalla.

toimivan osapuolten konferenssin 
päätöksen 13/CMP.1 ('päätös 13/CMP.1') 
nojalla.

Or. lt

Tarkistus 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kosteikkojen kuivatus ja 
uudelleenkostutus kattavat erittäin suuria 
määriä hiiltä varastoivien soiden päästöt. 
Soiden kuluttaminen ja kuivattaminen 
vastaa noin viittä prosenttia maailman 
kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden 
osuus unionin päästöistä vuonna 2010 oli 
3,5–4 prosenttia. Jotta avoimuus olisi 
täydellistä ja voitaisiin siirtyä johtavaan 
asemaan sektorilla, jolla unioni on 
maailman toiseksi suurin päästöjen 
aiheuttaja, kosteikkojen kuivatus ja 
uudelleenkostutus olisi myös sisällytettävä 
jäsenvaltioiden tileihin.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
ilmastonmuutokseen liittyvien tietojen,
LULUCF-sektorin tiedot mukaan lukien, 
raportointia koskevat säännöt kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o …/… [Euroopan 

(10) Kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
ilmastonmuutokseen liittyvien tietojen, 
LULUCF-sektorin tiedot mukaan lukien, 
raportointia koskevat säännöt kuuluvat 
asetuksen (EU) N:o …/… [Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetus 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 
muiden ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen raportoimiseksi kansallisella 
tasolla (KOM/2011/0789 lopullinen —
2011/0372 (COD)] soveltamisalaan, joten
niitä ei käsitellä tässä päätöksessä.

parlamentin ja neuvoston asetus 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 
muiden ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen raportoimiseksi kansallisella ja 
unionin tasolla (KOM(2011)0789 
lopullinen — 2011/0372 (COD)] 
soveltamisalaan ja jäsenvaltioiden olisi 
otettava ne huomioon seurannan ja 
raportoinnin yhteydessä, vaikka niitä ei 
käsitellä tässä päätöksessä.

Or. en

Perustelu

 LULUCF- toimintasuunnitelmat muodostaisivat jäsenvaltioille lisärasitteen tarjoamatta 
kuitenkaan selvää lisäarvoa. Ne loisivat päällekkäistä sääntelyä, koska ne toteutettaisiin 
samanaikaisesti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden kanssa.

Tarkistus 113
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 

Poistetaan.
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toiminnan parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien käyttöönotto tällä päätöksellä luo päällekkäistä 
sääntelyä, koska ehdotetut toimintasuunnitelmat toteutettaisiin samanaikaisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
kanssa.

Tarkistus 114
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

COM-ehdotus kansallisista toimintasuunnitelmista ulottuu Durbanissa sovitun ulkopuolelle. 
Ehdotetut LULUCF-toimintasuunnitelmat ovat myös ristiriidassa sen kanssa, että EU:lla ei 
ole toimivaltaa metsätalouden alalla. Metsänhoito ja metsäpolitiikka ovat kansallisesti 
päätettäviäa asioita.
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Tarkistus 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale
s

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

LULUCF- toimintasuunnitelmat muodostaisivat jäsenvaltioille lisärasitteen tarjoamatta 
kuitenkaan selvää lisäarvoa. Ne loisivat päällekkäistä sääntelyä, koska ne toteutettaisiin 
samanaikaisesti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden tulisi sen sijaan sisällyttää vähihiilisiin 
kehitysstrategioihinsa toimenpiteitä, joilla edistetään kestävää metsänhoitoa ja kestävää 
maankäyttöä.

Tarkistus 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Jäsenvaltioille olisi 
sallitava toimintasuunnitelmien 
sisällyttäminen nykyisiin LULUCF-
sektorin ohjelmiin byrokratian 
välttämiseksi. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin.

Or. en

Tarkistus 117
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
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LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi.

LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
käytännön suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

Or. de

Tarkistus 118
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin.

Or. pl

Tarkistus 119
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi. Päätöksessä olisi 
määrättävä yleisön osallistumisesta 
suunnitelmien valmisteluun, 
muuttamiseen ja tarkistamiseen.

Or. en

Tarkistus 120
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
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toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi.

toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Tämän olisi 
tapahduttava seurantamekanismeja ja 
strategioita koskevan päätöksen 
mukaisesti, jotta kehitys kulkisi kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi.

Or. sv

Tarkistus 121
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä 
ja täytäntöönpanoa ja annettava 
tarvittaessa suosituksia jäsenvaltioiden 
toiminnan parantamiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa, jotka on luotu 
osana vähähiilistä kehitystä koskevia 
strategioita, olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin jäsenvaltion olisi 
määritettävä sopivimmat toimenpiteet, 
jotka vastaavat kansallisia olosuhteita. 
Kunkin LULUCF-toimintasuunnitelman 
olisi sisällettävä tietyt tässä päätöksessä 
täsmennetyt tiedot. Lisäksi tämän 
päätöksen liitteessä olisi parhaiden 
toimintatapojen edistämiseksi vahvistettava 
ohjeellinen luettelo toimenpiteistä, joita voi 
myös kuulua kyseisiin suunnitelmiin.

Or. en
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Tarkistus 122
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi.

(12) Jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmissa olisi vahvistettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää LULUCF-sektorilta 
peräisin olevia päästöjä sekä ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Kunkin LULUCF-
toimintasuunnitelman olisi sisällettävä 
tietyt tässä päätöksessä täsmennetyt tiedot. 
Lisäksi tämän päätöksen liitteessä olisi 
parhaiden toimintatapojen edistämiseksi 
vahvistettava ohjeellinen luettelo 
toimenpiteistä, joita voi myös kuulua 
kyseisiin suunnitelmiin. Komission olisi 
arvioitava määräajoin jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmien sisältöä ja 
täytäntöönpanoa ja annettava tarvittaessa 
suosituksia jäsenvaltioiden toiminnan 
parantamiseksi. Hallintokulut olisi silloin 
pidettävä mahdollisimman tehokkaina.

Or. de

Tarkistus 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
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monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella ja ottaen huomioon 
viitetasoihin tehdyt muutokset, jotka 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elimet 
ovat hyväksyneet, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden 6 artiklan nojalla 
toimittamat ehdotetut viitetasot tämän 
päätöksen mukaisesti tehdyin korjauksin,
liitteessä III täsmennettyjen tietojen 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
perusteella ja 9 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen luonnollisiin häiriötekijöihin 
liittyvien tilinpitosääntöjä koskevien 
edellytysten tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen valossa tai UNFCCC:n tai 
Kioton pöytäkirjan elinten säädöksiin 
tekemien tarkistusten huomioon 
ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun ilmastonmuutoksen alalla 
tehtävän monenvälisen sopimuksen, jota 
unionin on noudatettava, elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella liitteessä III täsmennettyjen 
tietojen tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen perusteella ja 9 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen luonnollisiin 
häiriötekijöihin liittyvien tilinpitosääntöjä 
koskevien edellytysten tarkistamiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
säädöksiin tekemien pienten muutosten 
osalta. On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Koska tässä artiklassa ja liitteessä I vahvistetut tilinpitosäännöt ovat olennaisia tämän 
päätöksen toimivuuden kannalta, kaikki niihin tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 125
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden 6 artiklan nojalla 
toimittamat ehdotetut viitetasot tämän 
päätöksen mukaisesti tehdyin korjauksin, 
liitteessä III täsmennettyjen tietojen 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
perusteella ja 9 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen luonnollisiin 
häiriötekijöihin liittyvien tilinpitosääntöjä 
koskevien edellytysten tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen valossa tai 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
säädöksiin tekemien tarkistusten 
huomioon ottamiseksi. On erityisen 

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia.
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tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU on hyväksynyt nykyiset viitetasot UNFCCC-prosessissa. Komission ei pitäisi muuttaa 
jäsenvaltioiden viitetasoja yksipuolisesti, ja niitä pitäisi muuttaa vain, jos niitä muutetaan 
UNFCCC:ssä.

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

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden 6 artiklan nojalla 

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen alaan kuuluvan 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella liitteessä III täsmennettyjen 
tietojen tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen perusteella ja 9 artiklan 2 
kohdassa vahvistettujen luonnollisiin 
häiriötekijöihin liittyvien tilinpitosääntöjä 
koskevien edellytysten tarkistamiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
säädöksiin tekemien pienten muutosten
huomioon ottamiseksi. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
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toimittamat ehdotetut viitetasot tämän 
päätöksen mukaisesti tehdyin korjauksin,
liitteessä III täsmennettyjen tietojen 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
perusteella ja 9 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen luonnollisiin häiriötekijöihin 
liittyvien tilinpitosääntöjä koskevien 
edellytysten tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen valossa tai UNFCCC:n tai 
Kioton pöytäkirjan elinten säädöksiin 
tekemien tarkistusten huomioon 
ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Liitteiden I ja II muuttamisen olisi edellytettävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
käyttämistä, eikä se saisi kuulua delegoitujen säädösten soveltamisalaan.

Tarkistus 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
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perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. Delegoituja säädöksiä on 
kuitenkin annettava vain tarvittaessa, ja 
Euroopan parlamentin oikeus vastustaa 
komission toimenpiteitä on turvattava.

Or. en

Tarkistus 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 

(13) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti 2 artiklassa 
säädettyjen määritelmien päivittämiseksi 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän, 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella, liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia, 
liitteen II muuttamiseksi päivitetyin 
viitetasoin ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
6 artiklan nojalla toimittamat ehdotetut 
viitetasot tämän päätöksen mukaisesti 
tehdyin korjauksin, liitteessä III 
täsmennettyjen tietojen tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella ja 9 
artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
tilinpitosääntöjä koskevien edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
valossa tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiaankuuluvien 
sektorien asiantuntijoiden. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
ja laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 129
Matthias Groote
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komission olisi tutkittava, onko 
investointitukia mahdollista antaa 
maatalouden alalla 
toimintasuunnitelmien laatimisen ja 
toteuttamisen puitteissa 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi.

Or. de

Tarkistus 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Suunnitellun toiminnan luonteeseen 
kuuluu, etteivät jäsenvaltiot voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa sen tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(14) Suunnitellun toiminnan luonteeseen 
kuuluu, etteivät jäsenvaltiot voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa sen tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
LULUCF-asiat, kuten metsäpolitiikka, 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Unionin ei pitäisi puuttua kansalliseen 
metsäpolitiikkaan vaan sen olisi 
kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltaa 
tällä alueella. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 131
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Suunnitellun toiminnan luonteeseen 
kuuluu, etteivät jäsenvaltiot voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa sen tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(14) Suunnitellun toiminnan luonteeseen 
kuuluu, etteivät jäsenvaltiot voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa sen tavoitteita, 
vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Koska 
pääasiallinen toimivalta LULUCF-
asioissa on jäsenvaltioilla, unionin on 
kuitenkin noudatettava ennalta 
varautumisen periaatetta erityisesti 
metsätalouteen liittyvissä asioissa, jotta 
kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa 
ja tunnustetaan täysin se, että kestävä 
metsänhoito on kattava käsite eikä sitä 
voida säännellä vain ilmaston 
näkökulmasta. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
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Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista 
päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi ja poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä 
komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. en

Perustelu

Kansallisten toimintasuunnitelmien käyttöönotto tällä päätöksellä luo päällekkäistä 
sääntelyä, koska ehdotetut toimintasuunnitelmat toteutettaisiin samanaikaisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
kanssa.

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

Ehdotus päätökseksi
1 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista 
päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi ja poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä 
komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ulottuu Durbanin sopimuksen ulkopuolelle. LULUCF-
toimintasuunnitelmat ovat ristiriidassa sen kanssa, että EU:lla ei ole toimivaltaa 
metsätalouden alalla. On vaarana, että toimintasuunnitelmissa keskityttään vain 
metsänhoitokäytäntöihin, joiden tavoitteena on lieventää ilmastonmuutosta, eikä oteta 
huomioon metsien monimuotoista roolia. Ne myös rasittaisivat jäsenvaltioita lisää 
tarjoamatta kuitenkaan selvää lisäarvoa. Ne loisivat päällekkäistä sääntelyä, koska ne 
toteutettaisiin samanaikaisesti yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin edellyttämien 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa.

Tarkistus 135
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista 
päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi ja poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä 
komission toteuttamasta kyseisten 

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
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suunnitelmien arvioinnista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus kansallisista toimintasuunnitelmista ulottuu Durbanissa sovitun 
ulkopuolelle. Ehdotetut LULUCF-toimintasuunnitelmat ovat ristiriidassa esimerkiksi sen 
kanssa, että EU:lla ei ole toimivaltaa metsätalouden alalla. Metsänhoito ja metsäpolitiikka 
ovat kansallisia asioita.

Tarkistus 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat jäsenvaltioiden 
tilinpitosäännöt. Päätöksessä ei säädetä 
yksityisten osapuolten tilinpito- tai 
raportointivelvollisuuksista. Siinä 
säädetään myös jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 137
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan Tässä päätöksessä vahvistetaan 
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maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt 
ensimäisenä vaiheena kohti LULUCF-
sektorin virallista sisällyttämistä unionin 
ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin päätöksen N:o 
406/2009/EY 9 artiklan nojalla. Siinä 
säädetään myös jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat jäsenvaltioiden 
tilinpitosäännöt. Päätöksessä ei säädetä 
yksityisten osapuolten tilinpito- tai 
raportointivelvollisuuksista. Siinä 
säädetään myös jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 139
Christofer Fjellner
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista 
päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi ja poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä 
komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. en

Tarkistus 140
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista 
päästöjen rajoittamiseksi tai 
vähentämiseksi ja poistumien 
ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, sekä 
komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt.

Or. sv

Tarkistus 141
Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt. 
Siinä säädetään myös jäsenvaltioiden 
LULUCF-toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Tässä päätöksessä vahvistetaan 
maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuviin päästöihin ja 
poistumiin sovellettavat tilinpitosäännöt 
ensimmäisenä vaiheena kohti LULUCF-
sektorin virallista sisällyttämistä unionin 
ja jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksiin päätöksen N:o 
406/2009/EY 9 artiklan nojalla. Siinä 
säädetään myös jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmista päästöjen 
rajoittamiseksi tai vähentämiseksi ja 
poistumien ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi, 
sekä komission toteuttamasta kyseisten 
suunnitelmien arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 142
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) 'hiilivaranto'on alkuainehiilen määrä 
jossakin hiilivarastossa, ilmaistuna 
miljoonina tonneina;

j) 'hiilivaranto' on alkuainehiilen määrä 
jossakin hiilivarastossa;

Or. en

Tarkistus 143
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta
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Komission teksti Tarkistus

q) 'metsä' on vähintään 0,5 hehtaarin
suuruinen maa-alue, jolla puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vähintään 10 prosenttia alueesta ja jonka 
puut voivat saavuttaa kasvupaikassaan 
täysikasvuisina vähintään 5 metrin
korkeuden, kasvavien nuorten 
luonnonpuiden ryhmät mukaan lukien, tai 
viljelymetsikkö, jonka puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä alle 10 prosenttia alueesta tai jossa 
puiden korkeus on vielä alle 5 metriä, 
mukaan lukien sellaiset tavallisesti 
metsäalueen osan muodostavat alueet, 
joilla ihmisen toiminnan, esimerkiksi 
puunkorjuun, seurauksena tai luonnollisista 
syistä ei tilapäisesti ole puustoa mutta 
joiden on määrä palautua metsäksi;

q) 'metsä' on vähintään 0,1 hehtaarin
suuruinen maa-alue metsäalueen 
leveydeltään ainakin 10 metriä, jolla 
puiden latvuspeittävyys tai vastaava tiheys 
on vähintään 10 prosenttia alueesta ja 
jonka puut voivat saavuttaa 
kasvupaikassaan täysikasvuisina vähintään 
2 metrin korkeuden, kasvavien nuorten 
luonnonpuiden ryhmät mukaan lukien, tai 
viljelymetsikkö, jonka puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä alle 10 prosenttia alueesta tai jossa 
puiden korkeus on vielä alle 2 metriä, 
mukaan lukien sellaiset tavallisesti 
metsäalueen osan muodostavat alueet, 
joilla ihmisen toiminnan, esimerkiksi 
puunkorjuun, seurauksena tai luonnollisista 
syistä ei tilapäisesti ole puustoa mutta 
joiden on määrä palautua metsäksi;

Or. pl

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) 'metsä' on vähintään 0,5 hehtaarin 
suuruinen maa-alue, jolla puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vähintään 10 prosenttia alueesta ja jonka 
puut voivat saavuttaa kasvupaikassaan
täysikasvuisina vähintään 5 metrin 
korkeuden, kasvavien nuorten 
luonnonpuiden ryhmät mukaan lukien, tai 
viljelymetsikkö, jonka puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä alle 10 prosenttia alueesta tai jossa
puiden korkeus on vielä alle 5 metriä, 
mukaan lukien sellaiset tavallisesti 

q) 'metsä' on maata, jolla puiden 
latvuspeittävyys (tai vastaava tiheys) on yli
10 prosenttia ja jonka pinta-ala on yli 
0,5 hehtaaria. Puiden olisi täysikasvuisina 
saavutettava vähintään 5 metrin korkeus in 
situ. Metsä voi muodostua joko suljetuista 
metsämuodostelmista, joissa eri 
puujaksojen puut ja aluskasvillisuus 
peittävät suuren osan maasta, tai 
avoimista metsämuodostelmista, joilla on 
yhtenäinen kasvillisuuspeite ja joilla 
puiden latvuspeittävyys on yli 
10 prosenttia. Nuoret luonnonmetsiköt ja 
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metsäalueen osan muodostavat alueet, 
joilla ihmisen toiminnan, esimerkiksi 
puunkorjuun,seurauksena tai 
luonnollisista syistä ei tilapäisesti ole 
puustoa mutta joiden on määrä palautua 
metsäksi;

kaikki viljelymetsiköt, joiden
latvuspeittävyys on vielä alle 10 prosenttia 
tai joissa puiden korkeus on vielä alle 5 
metriä, luetaan metsiksi samoin kuin 
sellaiset tavallisesti metsäalueen osan 
muodostavat alueet, joilla ihmisen 
toiminnan seurauksena tai luonnollisista 
syistä ei tilapäisesti ole puustoa mutta 
joiden on määrä palautua metsäksi.
'Metsiä' ovat: metsätaimitarhat ja 
siemenviljelykset, jotka muodostavat 
olennaisen osan metsää; metsätiet, 
raivatut alueet, palonkatkaisulinjat ja 
muut pienet aukiot metsän sisällä; metsät 
kansallispuistoissa, 
luonnonsuojelualueilla ja muilla 
suojelluilla alueilla, kuten erityistä 
ympäristöllistä, tieteellistä, historiallista, 
kulttuurillista tai hengellistä 
mielenkiintoa omaavilla alueilla; puiden 
muodostamat tuulenmurtajat, joiden ala 
on yli 0,5 hehtaaria ja leveys yli 
20 metriä; kumipuuviljelykset ja 
korkkitammimetsiköt; 'metsiä' eivät ole 
pääasiassa maatalouskäytössä olevat 
maa-alueet;

Or. en

Perustelu

Tämän määritelmän pitäisi olla yhdenmukainen Euroopan metsien suojelun 
ministerikokouksen MCPFE:n / Forest Europe -prosessin kanssa, koska jäsenvaltioiden on 
raportoitava MCPFE:ssä / Forest Europe -prosessissa näiden kriteerien perusteella. 
Raportointijärjestelmän muuttaminen tai erilainen/rinnakkainen raportointivelvollisuus 
aiheuttaisi lisäkustannuksia. Se lisäisi myös byrokratiaa ja aiheuttaisi lisäkustannuksia 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta
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Komission teksti Tarkistus

q) metsällä tarkoitetaan alueita, joilla on 
puita kasvupaikassaan, kasvavien nuorten 
luonnonpuiden ryhmät mukaan lukien, tai 
viljelymetsikköä, jonka puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä alle edellä mainittujen
vähimmäisarvojen, mukaan lukien sellaiset 
tavallisesti metsäalueen osan muodostavat 
alueet, joilla ihmisen toiminnan, 
esimerkiksi puunkorjuun, seurauksena tai 
luonnollisista syistä ei tilapäisesti ole 
puustoa mutta joiden on määrä palautua 
metsäksi;

q) 'metsä' on alue, jonka pinta-alalle, 
puiden latvuspeittävyydelle tai vastaavalle 
tiheydelle ja puun korkeudelle on 
määritelty vähimmäisarvot, jotka eivät 
ylitä päätöksessä 16/CMP.1 määriteltyjä 
arvoja. Kunkin jäsenvaltion on 
ilmoitettava arvonsa komissiolle 
viimeistään liitteessä I määritetyn 
tilinpitokauden alussa. Metsällä 
tarkoitetaan alueita, joilla puut voivat 
saavuttaa kasvupaikassaan täysikasvuisina 
vähintään 5 metrin korkeuden, kasvavien 
nuorten luonnonpuiden ryhmät mukaan 
lukien, tai viljelymetsikköä, jonka puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä edellä mainittujen vähimmäisarvojen
mukainen, mukaan lukien sellaiset 
tavallisesti metsäalueen osan muodostavat 
alueet, joilla ihmisen toiminnan, 
esimerkiksi puunkorjuun, seurauksena tai 
luonnollisista syistä ei tilapäisesti ole 
puustoa mutta joiden on määrä palautua 
metsäksi;

Or. en

Tarkistus 146
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) 'metsä' on vähintään 0,5 hehtaarin 
suuruinen maa-alue, jolla puiden 
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vähintään 10 prosenttia alueesta ja jonka 
puut voivat saavuttaa kasvupaikassaan
täysikasvuisina vähintään 5 metrin
korkeuden, kasvavien nuorten 
luonnonpuiden ryhmät mukaan lukien, 

q) 'metsä' on vähintään 0,5–1,0 hehtaarin 
suuruinen vähimmäismaa-alue, jolla 
puiden latvuspeittävyys (tai vastaava 
tiheys) on yli 10–30 prosenttia alueesta ja 
jonka puut voivat saavuttaa in situ
täysikasvuisina vähintään 2–5 metrin
korkeuden. Metsä voi muodostua joko 
suljetuista metsämuodostelmista, joissa 
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tai viljelymetsikkö, jonka puiden
latvuspeittävyys tai vastaava tiheys on 
vielä alle 10 prosenttia alueesta tai jossa
puiden korkeus on vielä alle 5 metriä, 
mukaan lukien sellaiset tavallisesti 
metsäalueen osan muodostavat alueet, 
joilla ihmisen toiminnan, esimerkiksi 
puunkorjuun, seurauksena tai luonnollisista 
syistä ei tilapäisesti ole puustoa mutta 
joiden on määrä palautua metsäksi;

eri puujaksojen puut ja aluskasvillisuus 
peittävät suuren osan maasta, tai 
avoimesta metsästä. Nuoret 
luonnonmetsiköt ja kaikki viljelymetsiköt, 
joiden latvuspeittävyys on vielä alle 10–
30 prosenttia tai joissa puiden korkeus on 
vielä alle 2–5 metriä, luetaan metsiksi 
samoin kuin sellaiset tavallisesti 
metsäalueen osan muodostavat alueet, 
joilla ihmisen toiminnan, esimerkiksi 
puunkorjuun, seurauksena tai luonnollisista 
syistä ei tilapäisesti ole puustoa mutta 
joiden on määrä palautua metsäksi;

Or. en

Perustelu

Metsän määritelmä olisi mukautettava ilmastonmuutosta koskevaan Durbanin sopimukseen.

Tarkistus 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) 'luonnollinen häiriötekijä' on mikä 
tahansa muusta kuin ihmisen toiminnasta 
johtuva tilanne tai olosuhde, joka 
aiheuttaa metsissä tai maatalousmaassa
merkittäviä päästöjä ja jonka esiintymiseen 
asianomainen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa, 
edellyttäen, ettei kyseinen jäsenvaltio 
myöskään pysty objektiivisesti arvioiden 
rajoittamaan mainitun tilanteen tai
olosuhteen vaikutuksia päästöihin sen 
esiintymisen jälkeenkään;

t) 'luonnolliset häiriötekijät' ovat muusta 
kuin ihmisen toiminnasta johtuvia 
tilanteita tai muusta kuin ihmisen 
toiminnasta johtuvia olosuhteita. Tässä 
päätöksessä tarkoitetaan näillä tilanteilla 
tai olosuhteilla niitä, jotka aiheuttavat
metsissä merkittäviä päästöjä ja joihin
jäsenvaltio ei voi vaikuttaa ainakaan 
merkittävästi. Näitä voivat olla 
maastopalot, hyönteis- ja tautituhot, 
äärimmäiset sääilmiöt ja/tai geologiset 
häiriöt, joihin jäsenvaltio ei voi vaikuttaa 
ainakaan merkittävästi. Näihin eivät 
kuulu puunkorjuu ja kulotus;

Or. en



AM\909081FI.doc 63/84 PE492.911v01-00

FI

Perustelu

Mukautus ilmastonmuutosta koskevaan Durbanin sopimukseen.

Tarkistus 148
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – t a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

t a) 'taustataso' on keskiarvo jatkuvista ja 
alun perin aukottomista aikasarjoista, 
jotka sisältävät vuosien 1990–2009 
luonnonhäiriöihin liittyvät päästöt, kun 
vieraat havainnot on poistettu 
kaksinkertaiseen keskihajontaan 
perustuvassa iteratiivisessa prosessissa, 
kunnes vieraita havaintoja ei enää 
tunnisteta. Vaihtoehtoisesti jäsenvaltiot 
voivat soveltaa avointa ja vertailukelpoista 
maakohtaista lähestymistapaa käyttäen 
jatkuvaa ja alun perin aukotonta 
aikasarjaa, joka sisältää tiedot vuosilta 
1990–2009. Kaikissa lähestymistavoissa 
on vältettävä oletusta 
nettopäästöoikeuksista velvoitekaudella. 
Jos jonkin jäsenvaltion metsänhoidon 
viitetaso ei sisällä päästöjen taustatasoa, 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun taustan 
soveltamiseksi on arvioitava arvo 
taustatasoa varten soveltamalla 
ensimmäistä edellä mainituista 
lähestymistavoista.
Jos taustataso määritetään kuten edellä, 
marginaali olisi yhtä kuin kaksi kertaa 
keskihajonta taustatasoa määrittävässä 
aikasarjassa. Mikäli taustataso 
määritetään käyttämällä maakohtaista 
lähestymistapaa tai jäsenvaltion viitetaso 
on nolla, jäsenvaltion on kuvailtava, 
miten marginaali saadaan tarvittaessa 
aikaan. Kaikissa lähestymistavoissa on 
vältettävä oletusta nettopäästöoikeuksista 
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velvoitekaudella.

Or. en

Perustelu

Taustatason määritelmä on otettava käyttöön, jotta päätös on johdonmukainen kaikkien 
27 jäsenvaltion allekirjoittaman, ilmastonmuutosta koskevan Durbanin sopimuksen kanssa 
(liittyy myös muihin 9 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin, jotka esitetään jäljempänä).

Tarkistus 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

u) 'puoliintumisaika' on niiden vuosien 
määrä, joiden kuluessa puutuotteessa 
olevan hiilen pitoisuus vähenee puoleen 
alkuperäisestä määrästään;

u) 'puoliintumisaika'on niiden vuosien 
määrä, joiden kuluessa puutuotteeseen 
varastoitunut hiilen määrä vähenee 
puoleen alkuperäisestä arvostaan;

Or. en

Perustelu

Komission määritelmä on teknisesti epätarkka. Varastossa olevan hiilen arvo alenee, koska 
varastossa olevat hiilitonnit vähenevät, ei hiilen arvo tuotteena.

Tarkistus 150
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

u) 'puoliintumisaika' on niiden vuosien 
määrä, joiden kuluessa puutuotteessa
olevan hiilen pitoisuus vähenee puoleen 
alkuperäisestä määrästään;

u) 'puoliintumisaika' on niiden vuosien 
määrä, joiden kuluessa johonkin 7 artiklan 
2 kohdassa lueteltuun luokkaan 
kuuluvassa puunkorjuutuotteessa olevan 
hiilen pitoisuus vähenee puoleen 
alkuperäisestä määrästään;
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Or. en

Tarkistus 151
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta 
kyseisiä määritelmiä voidaan päivittää 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 152
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta 
kyseisiä määritelmiä voidaan päivittää 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
määritelmiin tekemien muutosten 
perusteella.

Poistetaan.



PE492.911v01-00 66/84 AM\909081FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta kyseisiä 
määritelmiä voidaan päivittää UNFCCC:n 
tai Kioton pöytäkirjan tai jonkin muun 
unionin tekemän ilmastonmuutoksen 
kannalta merkittävän monenvälisen 
sopimuksen elinten määritelmiin tekemien 
muutosten perusteella.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta 
varmistetaan näiden määritelmien
johdonmukaisuus UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan tai muiden ilmastonmuutoksen 
alalla tehtävien merkittävien 
monenvälisten sopimusten, joita unionin 
on noudatettava, elinten kyseisiin
määritelmiin tekemien muutosten kanssa.

Or. en

Perustelu

Kansallisen raportoinnin helpottamisen ja eri kehysten välisten vääristymien välttämisen 
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen 
kansainvälisten sääntöjen kanssa. Mukautus kansainväliseen kehykseen (päätös 16./CMP.1) 
helpottaisi kansallista raportointia ja takaisi yhdenmukaisuuden.

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

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta kyseisiä 
määritelmiä voidaan päivittää UNFCCC:n 
tai Kioton pöytäkirjan tai jonkin muun 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta 
varmistetaan näiden määritelmien
johdonmukaisuus UNFCCC:n tai 
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unionin tekemän ilmastonmuutoksen 
kannalta merkittävän monenvälisen 
sopimuksen elinten määritelmiin tekemien 
muutosten perusteella.

UNFCCC:n puitteissa Kioton pöytäkirjan 
tai jonkin muun unionin tekemän 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten kyseisiin 
määritelmiin tekemien muutosten kanssa.

Or. en

Perustelu

Kansallisen raportoinnin helpottamisen ja eri kehysten välisten vääristymien välttämisen 
kannalta on ratkaisevan tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen 
kansainvälisten sääntöjen kanssa. Mukautusta kansainväliseen kehykseen (päätös 16./CMP.1) 
ehdotetaan, jotta helpotettaisiin kansallista raportointia ja taattaisiin yhdenmukaisuus.

Tarkistus 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi, jotta kyseisiä 
määritelmiä voidaan päivittää UNFCCC:n 
tai Kioton pöytäkirjan tai jonkin muun 
unionin tekemän ilmastonmuutoksen 
kannalta merkittävän monenvälisen 
sopimuksen elinten määritelmiin tekemien 
muutosten perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 156
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

LULUCF-tilien laadintaa ja ylläpitoa 
koskeva velvoite

LULUCF-tilien laadintaa ja ylläpitoa 
koskevat periaatteet

Or. pl

Tarkistus 157
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden osalta 
laadittava ja ylläpidettävä tilit, joissa 
ilmoitetaan tarkoin kaikki niiden alueella 
harjoitetusta, seuraaviin toimintaluokkiin
kuuluvasta toiminnasta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat:

Jäsenvaltioiden on kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden osalta 
laadittava ja ylläpidettävä tilit, joissa 
ilmoitetaan tarkoin kaikki niiden alueella 
harjoitetusta, seuraaviin kolmeen 
toimintaluokkaan kuuluvasta toiminnasta 
aiheutuneet päästöt ja poistumat:

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 158
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsittäminen; a) metsätoimet: metsittäminen, 
uudelleenmetsitys, metsänhävitys ja 
metsänhoito;

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)
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Tarkistus 159
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) metsittäminen; a) metsittäminen ja uudelleen 
metsittäminen;

Or. en

Tarkistus 160
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudelleen metsittäminen; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 161
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudelleen metsittäminen; b) maataloustoimet: viljelymaan ja 
laidunmaan hoito;

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)
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Tarkistus 162
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) metsän hävittäminen; c) kosteikkojen kuivatus ja 
uudelleenkostutus;

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 163
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metsänhoito; Poistetaan.

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 164
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metsänhoito; d) metsänhoito.

Or. pl
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Tarkistus 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viljelymaan ja laidunmaan hoidon vapaaehtoisuudesta sovittiin Kioton pöytäkirjan toisella 
velvoitekaudella. On tärkeää, että EU-tason säännöt ovat kansainvälisissä neuvotteluissa 
sovittujen tilinpitosääntöjen mukaisia.

Tarkistus 166
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuten YK:n ilmastokokouksessa kansainvälisesti sovittiin, laidunmaan hoidon ja viljelymaan 
hoidon tilinpidon olisi oltava vapaaehtoista. Nämä päätökset on otettava huomioon.

Tarkistus 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien tilinpidosta päätettiin tehdä 
pakollista. Komission ehdotus ulottuu kansainvälisten sääntöjen ulkopuolelle ja luo siten 
uusia vääristymiä jäsenvaltioille ja toimijoille.

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien tilinpidosta päätettiin tehdä 
pakollista.

Tarkistus 169
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 170
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 171
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 172
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 173
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) viljelymaan hoito; Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viljelymaan ja laidunmaan hoidon vapaaehtoisuudesta sovittiin Kioton pöytäkirjan toisella 
velvoitekaudella. On tärkeää, että EU-tason säännöt ovat kansainvälisissä neuvotteluissa 
sovittujen tilinpitosääntöjen mukaisia.

Tarkistus 175
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Kuten YK:n ilmastokokouksessa kansainvälisesti sovittiin, laidunmaan hoidon ja viljelymaan 
hoidon tilinpidon olisi oltava vapaaehtoista. Nämä päätökset on otettava huomioon.

Tarkistus 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus ilmastonmuutosta koskevaan Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien 
tilinpidosta päätettiin tehdä pakollista. Komission ehdotus ulottuu kansainvälisten sääntöjen 
ulkopuolelle ja luo siten uusia vääristymiä jäsenvaltioille ja toimijoille.

Tarkistus 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien tilinpidosta päätettiin tehdä 
pakollista.

Tarkistus 178
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 179
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 180
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 181
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 182
Kārlis Šadurskis
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laidunmaan hoito. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Or. en

Tarkistus 184
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös päättää laatia ja 
ylläpitää ensimmäisellä tilinpitokaudella 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.
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Or. en

Perustelu

Mukautus ilmastonmuutosta koskevaan Durbanin sopimukseen – vain metsänhoitotoimien 
tilinpidosta päätettiin tehdä pakollista. Komission ehdotus ulottuu kansainvälisten sääntöjen 
ulkopuolelle ja luo siten uusia vääristymiä jäsenvaltioille ja toimijoille.

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

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Or. en

Perustelu

Mukautus Durbanin sopimukseen.

Tarkistus 186
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
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ja poistumat.

Or. de

Tarkistus 187
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
vapaaehtoisia tilejä, joissa ilmoitetaan 
tarkoin viljely- ja laidunmaan hoidosta, 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Or. pl

Tarkistus 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Or. en

Tarkistus 189
Bas Eickhout
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Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet 
päästöt ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat laatia ja ylläpitää tilejä 
kasvillisuuden palauttamisesta 
aiheutuneista päästöistä ja poistumista.

Or. en

(Tästä on äänestettävä yhdessä tarkistuksen esittäjän artiklan muihin osiin tekemien asiaan 
liittyvien tarkistusten kanssa.)

Tarkistus 190
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat myös laatia ja ylläpitää 
tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
kasvillisuuden palauttamisesta sekä 
kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Jäsenvaltiot voivat myös valmistella ja 
ylläpitää tilejä, joissa ilmoitetaan tarkoin 
viljelymaan hoidosta, laidunmaan 
hoidosta, kasvillisuuden palauttamisesta 
sekä kosteikkojen kuivatuksesta ja 
uudelleenkostutuksesta aiheutuneet päästöt 
ja poistumat.

Or. en

Tarkistus 191
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on merkittävä 1 3. Jäsenvaltioiden on merkittävä kaikki 1 
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kohdassa tarkoitettu tietty toiminta 
tileihinsä kyseisen toiminnan aloittamisesta 
tai 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

kohdassa tarkoitettu toiminta tileihinsä 
kyseisen toiminnan aloittamisesta tai 
velvoitekauden alusta alkaen, sen mukaan, 
kumpi ajankohta on myöhäisempi.

Or. en

Perustelu

Mukautus ilmastonmuutosta koskevaan Durbanin sopimukseen.

Tarkistus 192
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on merkittävä 
1 kohdassa tarkoitettu tietty toiminta 
tileihinsä kyseisen toiminnan aloittamisesta 
tai 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

3. Jäsenvaltioiden on merkittävä 
1 kohdassa tarkoitettu tietty toiminta 
tileihinsä kyseisen toiminnan aloittamisesta 
tai 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on 
myöhäisempi.

Or. it

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yleiset tilinpitosäännöt LULUCF-toimien tilit

Or. en

Perustelu

Tämän päätösehdotuksen tarkoituksena on luoda jäsenvaltioille kehys niiden kansallisten 
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kasvihuonekaasukartoitusten (erityisesti LULUCF:n) parantamiselle. Se on siten 
"toteutusta”, eikä siinä aseteta tavoitteita. Näin ollen termin pitäisi olla "raportointi" eikä 
"tilinpito", mutta ottaen huomioon eri toimien tuottamien hyvitysten laskemisen (esim. 
"metsänhoito" on hiilinielu), 3 artiklan otsikossa käytetty sanamuoto on 
tarkoituksenmukaisempi: "…LULUCF-tilien laadintaa ja ylläpitoa”, kun sillä viitataan 
yleisesti LULUCF:ään eikä pelkästään metsänhoitoon.

Tarkistus 194
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mistä tahansa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaluokkaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvat päästöt ja poistumat 
on otettava huomioon vain yhdessä 
luokassa.

2. Mistä tahansa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun toimintaluokkaan kuuluvasta 
toiminnasta aiheutuvat päästöt ja poistumat 
on otettava huomioon vain yhdessä 
luokassa kaksinkertaisen merkintöjen 
välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Selventää sitä, että kaksinkertaisia merkintöjä on vältettävä kaikin keinoin.

Tarkistus 195
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tehtävä kaikki 
tarvittavat tekniset korjaukset ja 
uudelleenlaskelmat tässä kohdassa 
mainittujen hiilivarastojen, silloin kun ne 
on muuten jätetty pois, ja 3 artiklan 2 
kohdassa mainittujen 
kasvihuonekaasujen sisällyttämiseksi 
nykyisiin ja hiljattain laadittuihin tileihin.
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Or. en

Tarkistus 196
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla 
merkitsemättä tileihinsä ensimmäisen 
alakohdan a–e alakohdassa lueteltujen 
hiilivarastojen sisältämän hiilivarannon 
muutoksia, jos hiilivarasto ei ole 
heikkenevä nielu tai lähde. Jäsenvaltiot 
voivat katsoa, että hiilivarasto ei ole 
heikkenevä nielu tai lähde ainoastaan 
silloin, kun tämä voidaan osoittaa 
avoimien ja todennettavien tietojen 
perusteella.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla 
merkitsemättä tileihinsä ensimmäisen 
alakohdan a–e alakohdassa lueteltujen 
hiilivarastojen sisältämän hiilivarannon 
muutoksia, jos näiden hiilivarastojen 
merkitseminen tilinpitoon ei vaikuttaisi 
päästöjen tilinpitoon ja tämä voidaan 
osoittaa avoimien ja todennettavien tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 197
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia.

7. Kaikki muutokset tässä artiklassa 
vahvistettuihin tilinpitosääntöihin, 
mukaan lukien muutokset liitteessä I 
vahvistettuihin tilinpitokausiin, 
hyväksytään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Or. en
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Perustelu

Koska tässä artiklassa ja liitteessä I vahvistetut tilinpitosäännöt ovat olennaisia tämän 
päätöksen toimivuuden kannalta, kaikki niihin tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

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

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteen I muuttamiseksi 
tilinpitokausien lisäämiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että kyseiset 
tilinpitokaudet ja unionin 
päästövähennyssitoumuksiin muilla 
sektoreilla sovellettavat asianomaiset 
kaudet ovat keskenään johdonmukaisia.

7. Kaikki tässä artiklassa vahvistettuihin 
LULUCF-tilien laatimis- ja 
ylläpitovelvollisuuteen tehdyt muutokset, 
mukaan lukien muutokset liitteessä I 
vahvistettuihin tilinpitokausiin, 
hyväksytään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

Or. en

Perustelu

Koska tässä artiklassa ja liitteessä I vahvistetut tilinpitosäännöt ovat olennaisia tämän 
päätöksen toimivuuden kannalta, kaikki niihin tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.


