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Muudatusettepanek 199
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma 
läbivaadatud võrdlustaseme ettepaneku 
järgmiseks arvestusperioodiks, mis on 
arvutatud vastavalt otsuses -/CMP.7 
sätestatud metoodikale kõnealuste 
võrdlustasemete arvutamiseks.

4. 2020. aastale järgneval ajavahemikul 
kasutatakse terviklikku maapõhist 
arvestust.

Or. en

Selgitus

Vastavalt 2011. aasta Durbani kokkulepetele hõlmatakse kõik ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised pärast 2020. aastat uue õigusraamistikuga. Terviklik maapõhine 
arvestus tuleks vastu võtta uue vahendi ja uute eesmärkide jaoks, mis asendavad kehtiva 
Kyoto protokolli arvestuseeskirjad, millest tulenevad (mõned) maakasutus- ja 
metsandussektorist pärit süsinikuvaru muudatused.

Muudatusettepanek 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepaneku järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsuses -/CMP.7 sätestatud 
metoodikale kõnealuste võrdlustasemete 
arvutamiseks.

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma läbivaadatud 
võrdlustaseme järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsuses -/CMP.7 sätestatud 
metoodikale kõnealuste võrdlustasemete 
arvutamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma
läbivaadatud võrdlustaseme ettepaneku
järgmiseks arvestusperioodiks, mis on 
arvutatud vastavalt otsuses -/CMP.7 
sätestatud metoodikale kõnealuste
võrdlustasemete arvutamiseks.

4. Metsa majandamise võrdlustasemed on 
identsed nende võrdlustasemetega, mis on 
kehtestatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastuvõetud õigusaktidega. 
Hiljemalt aasta enne iga arvestusperioodi 
lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile 
oma uue võrdlustaseme järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsustes 2/CMP.6 ja 2/CMP.7 
sätestatud protsessile ja metoodikale
otsuses 2/CMP.7 sätestatud
võrdlustasemete arvutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma
läbivaadatud võrdlustaseme ettepaneku
järgmiseks arvestusperioodiks, mis on 
arvutatud vastavalt otsuses -/CMP.7 
sätestatud metoodikale kõnealuste
võrdlustasemete arvutamiseks.

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma uue
võrdlustaseme järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsuses -2/CMP.6 ja 2/CMP.7 
sätestatud protsessile ja metoodikale
otsuses 2/CMP.7 sätestatud
võrdlustasemete arvutamiseks. Metsa 
majandamise võrdlustasemed on identsed 
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nende võrdlustasemetega, mis on 
kehtestatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastuvõetud õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepaneku järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsuses -/CMP.7 sätestatud 
metoodikale kõnealuste võrdlustasemete 
arvutamiseks.

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma läbivaadatud 
võrdlustaseme järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsuses -/CMP.7 sätestatud 
metoodikale kõnealuste võrdlustasemete 
arvutamiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad võrdlustaseme, mitte võrdlustaseme ettepaneku, sest see küsimus 
kuulub subsidiaarsuse valdkonda.

Muudatusettepanek 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid 
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme
ettepaneku, milles hiljemalt kuus kuud 
pärast muudatuste vastuvõtmist on neid 

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid 
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme, 
milles hiljemalt kuus kuud pärast 
muudatuste vastuvõtmist on neid 
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muudatusi arvesse võetud. muudatusi arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepaneku, milles hiljemalt kuus kuud 
pärast muudatuste vastuvõtmist on neid 
muudatusi arvesse võetud.

5. Juhul kui muudetakse otsuse 2/CMP.7
sätteid, mis mõjutavad iga-aastast 
aruandlust, sh metsa majandamise 
varasem aegrida, viivad liikmesriigid läbi 
otsuse 2/CMP.7 sätetele vastavaid
kohandamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepaneku, milles hiljemalt kuus kuud 
pärast muudatuste vastuvõtmist on neid 
muudatusi arvesse võetud.

5. Juhul kui muudetakse otsuse 2/CMP.7
sätteid, mis mõjutavad iga-aastast 
aruandlust, sh metsa majandamise 
varasem aegrida, viivad liikmesriigid läbi 
otsuse 2/CMP.7 sätetele vastavaid
kohandamisi.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid 
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme
ettepaneku, milles hiljemalt kuus kuud 
pärast muudatuste vastuvõtmist on neid 
muudatusi arvesse võetud.

5. Juhul kui otsuse -/CMP.7 vastavaid 
sätteid muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme, 
milles hiljemalt kuus kuud pärast 
muudatuste vastuvõtmist on neid 
muudatusi arvesse võetud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad võrdlustaseme, mitte võrdlustaseme ettepaneku, sest see küsimus 
kuulub subsidiaarsuse valdkonda.

Muudatusettepanek 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel 
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme
ettepaneku, milles viivitamatult on arvesse 
võetud kõnealuseid muudatusi.

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel 
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme, 
milles viivitamatult on arvesse võetud 
kõnealuseid muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepaneku, milles viivitamatult on arvesse 
võetud kõnealuseid muudatusi.

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel metsa 
majandamise võrdlustasemetes aastas 
tekkinut heidet ja sidumist oluliselt 
täpsemini arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, viib asjaomane liikmesriik läbi 
otsuse 2/CMP.7 sätetele vastava tehnilise 
kohandamise.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepaneku, milles viivitamatult on arvesse 
võetud kõnealuseid muudatusi.

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
mis võimaldavad liikmesriikidel metsa 
majandamise võrdlustasemetes aastas 
tekkinut heidet ja sidumist oluliselt 
täpsemini arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, viib asjaomane liikmesriik läbi 
otsuse 2/CMP.7 sätetele vastava tehnilise 
kohandamise.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 6. Juhul kui ilmuvad paremad metoodikad, 
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mis võimaldavad liikmesriikidel 
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme
ettepaneku, milles viivitamatult on arvesse 
võetud kõnealuseid muudatusi.

mis võimaldavad liikmesriikidel 
võrdlustasemeid oluliselt täpsemini 
arvutada või kui liikmesriikidele 
kättesaadavate andmete kvaliteet oluliselt 
paraneb, teatab asjaomane liikmesriik 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme, 
milles viivitamatult on arvesse võetud 
kõnealuseid muudatusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad võrdlustaseme, mitte võrdlustaseme ettepaneku, sest see küsimus 
kuulub subsidiaarsuse valdkonda.

Muudatusettepanek 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustasemes, ning selle 
heite hinnangulise määramise viisi.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 

7. Lõike 4 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
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läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

7. Lõike 4 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustaseme ettepanekus, 
ning selle heite hinnangulise määramise 
viisi.

7. Lõigete 4, 5 ja 6 kohaldamisel määravad 
liikmesriigid aastas looduslike häiringute 
tõttu tekkinud heite, mida nad kajastavad 
läbivaadatud võrdlustasemes, ning selle 
heite hinnangulise määramise viisi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid esitavad võrdlustaseme, mitte võrdlustaseme ettepaneku, sest see küsimus 
kuulub subsidiaarsuse valdkonda.
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Muudatusettepanek 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 
õigsust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärk on vältida aruandlusnõuete dubleerimist liikmesriikide jaoks, kui nad kontrollivad 
võrdlustasemeid.

Muudatusettepanek 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 
õigsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 218
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 

8. Komisjon kasutab läbivaadatud
võrdlustasemeid, mis on määratletud 



PE494.534v01-00 12/66 AM\909714ET.doc

ET

õigsust. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessis.

Or. en

Selgitus

EL on võtnud vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessi kehtivad 
võrdlustasemed ning peaks need säilitama.

Muudatusettepanek 219
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 
õigsust.

8. Komisjon kasutab võrdlustasemeid, mis 
on läbi vaadatud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni protsessis.

Or. fi

Muudatusettepanek 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 
õigsust.

8. Lõike 4 kohaldamisel ja kui puuduvad 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite või muude 
järglasraamistike poolt vastuvõetud 
asjakohased õigusaktid, millega 
kehtestatakse metsa majandamise 
võrdlustasemed, kontrollib komisjon uute
võrdlustasemete õigsust.

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon kontrollib ettepanekus 
leiduvate läbivaadatud võrdlustasemete 
õigsust.

8. Lõike 4 kohaldamisel ja kui puuduvad 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite või muude 
järglasraamistike poolt vastuvõetud 
asjakohased õigusaktid, millega 
kehtestatakse metsa majandamise 
võrdlustasemed, kontrollib komisjon uute
võrdlustasemete õigsust.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võrdlustasemeid kehtestavad ainult liikmesriigid.

Muudatusettepanek 223
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

EL on võtnud vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessi kehtivad 
võrdlustasemed ning peaks need säilitama.

Muudatusettepanek 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Artiklis 6 sätestatud metsa majandamise arvestuseeskirjade muudatused, sealhulgas II lisas 
sätestatud võrdlustasemete muudatused, võetakse vastu seadusandliku tavamenetluse korras.

Muudatusettepanek 226
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud 

Or. sv

Muudatusettepanek 227
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 228
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

9. ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastuvõetud 
võrdlustasemetes tehtud muudatuste
korral antakse komisjonile II lisas 
sätestatud võrdlustasemete 
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Võrdlustasemed on võetud vastu ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames. Komisjon 
ei saa võrdlustasemeid muuta, kui selles ei ole kokku lepitud rahvusvahelisel tasandil.

Muudatusettepanek 229
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Vajaduse korral antakse komisjonile II 
lisas sätestatud võrdlustasemete
ajakohastamiseks kooskõlas artikliga 12 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

9. Kui puudub metsa majandamise 
võrdlustasemeid käsitlev ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni otsus 
või Kyoto protokolli otsus, loob komisjon
võrdlustasemete kehtestamiseks 
liikmesriike kaasava protsessi.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Liikmesriigid kajastavad metsa 
majandamise arvestuses kõiki II lisa 
muudatusi kogu asjaomase 
arvestusperioodi suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada aruandlusnõudeid.

Muudatusettepanek 231
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kajastavad artikli 3 lõike 1 
kohases arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari
2013. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 
kuupäeva.

1. Liikmesriigid kajastavad artikli 3 lõike 1 
kohases arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari
2014. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 
kuupäeva.

Or. it

Muudatusettepanek 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kajastavad artikli 3 lõike 1 
kohases arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari 
2013. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 

1. Liikmesriigid kajastavad artikli 3 lõike 1 
kohases arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari 
2013. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 
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kuupäeva. kuupäeva, ning eristavad raadamisest ja 
metsa majandamisest tulenevaid tooteid.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kajastavad artikli 3 lõike 1 
kohases arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari 
2013. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 
kuupäeva.

1. Raietooteid ei käsitata 
kasvuhoonegaaside heitena. Liikmesriigid 
kajastavad artikli 3 lõike 1 kohases 
arvestuses süsinikku sisaldavatest 
raietoodetest tekkivat heidet 1. jaanuari 
2013. aasta seisuga, isegi kui sellised 
raietooted olid raiutud enne kõnealust 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Puude raiumisel ja puidutoodeteks töötlemisel jääb osa biomassis sisalduvast süsinikust sinna 
kuni toodete lagunemise või põletamiseni. ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni aruande 
kohaselt ei ole puidutooted neeldajad, vaid pigem reservuaarid, kuhu koguneb fotosünteesist 
tekkiv süsinik.

Muudatusettepanek 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) paber; (a) tselluloos ja paber;

Or. de
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Selgitus

Oluline roll on nii paberil kui ka tselluloosil. Seda liiki toodete jaoks on statistikas tavaliselt 
mõni kategooria.

Muudatusettepanek 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) puit energia tootmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) puiduenergia

Or. en

Muudatusettepanek 237
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud läbipaistvate ja kontrollitavate 

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud metoodikate ja
poolestusaja asemel riigispetsiifilisi
metoodikaid ja poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud läbipaistvate ja kontrollitavate 
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andmete alusel. andmete alusel ning et kasutatavad 
metoodikad on vähemalt sama 
üksikasjalikud või täpsed kui eelpool 
ettenähtud.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud läbipaistvate ja kontrollitavate 
andmete alusel.

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud metoodikate ja
poolestusaja asemel riigispetsiifilisi
metoodikaid ja poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud läbipaistvate ja kontrollitavate
metoodikate ja andmete alusel ning et 
need on vähemalt sama üksikasjalikud või 
täpsed kui III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud läbipaistvate ja kontrollitavate 
andmete alusel.

Liikmesriigid võivad kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid ja 
meetodeid tingimusel, et liikmesriik on 
need määranud läbipaistvate ja 
kontrollitavate andmete alusel.

Or. sv
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Muudatusettepanek 240
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eksporditud raietoodete arvestuses võivad 
liikmesriigid kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud importivas riigis kõnealuste 
raietoodete kasutamist käsitlevate 
läbipaistvate ja kontrollitavate andmete 
alusel.

Eksporditud raietoodete arvestuses võivad 
liikmesriigid kasutada III lisas 
kindlaksmääratud poolestusaja asemel 
riigispetsiifilisi poolestusaegasid 
tingimusel, et liikmesriik on need 
määranud importivas riigis kõnealuste 
raietoodete kasutamist käsitlevate 
läbipaistvate ja kontrollitavate andmete 
alusel ja et need on vähemalt sama 
üksikasjalikud või täpsed kui III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis raiuti energia 
saamiseks, võtavad nad arvestuse 
tegemisel samuti aluseks kohese 
oksüdeerumise meetodi.

4. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis raiuti energia 
saamiseks, võtavad nad oma arvutustes 
arvesse fossiilkütuse asendamise 
asjakohase riikliku poolestusajaga.

Or. de

Selgitus

Sellise heite arvestuses, mis on saadud energia saamiseks raiutud puidust, tuleks kaaluda 
fossiilkütuste asendamist. Lisaks seob energia saamiseks kasutatav puit ladustamise ajal 
olulisel määral CO2.
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Muudatusettepanek 242
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis raiuti energia 
saamiseks, võtavad nad arvestuse 
tegemisel samuti aluseks kohese 
oksüdeerumise meetodi.

4. Liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis imporditi või
raiuti energia saamiseks, kohese 
oksüdeerumise meetodi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis raiuti energia 
saamiseks, võtavad nad arvestuse tegemisel 
samuti aluseks kohese oksüdeerumise 
meetodi.

4. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses 
heidet raietoodetest, mis raiuti energia 
saamiseks, võtavad nad arvestuse tegemisel 
samuti aluseks kohese oksüdeerumise 
meetodi. Teavituslikul eesmärgil võib 
arvutada kõnealuse biomassi kasutamise 
tõttu ärahoitud heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 

6. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
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artikliga 12 selleks, et seoses teaduse 
arenguga vaadata läbi III lisas sätestatud 
teave.

12 selleks, et seoses teaduse arenguga ning 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite poolt 
vastuvõetud võrdlustasemetes tehtud 
muudatustega vaadata läbi III lisas 
sätestatud teave.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et seoses teaduse 
arenguga vaadata läbi III lisas sätestatud 
teave.

6. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
12 selleks, et vaadata läbi III lisas 
sätestatud teave kajastamaks ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli või muude 
järglasraamistike organite poolt 
vastuvõetud muudatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Põllumaa majandamise, karjamaa 

majandamise, taastaimestamise ning 
sookuivendamise ja taassoostamise 

arvestuseeskirjad
1. Põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevas arvestuses 
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kajastavad liikmesriigid nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, 
mis arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, 
nagu on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.
2. Kui liikmesriik otsustab koostada ja 
pidada taastaimestamist ja/või 
sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevat arvestust, kohaldab ta lõikes 1 
kindlaksmääratud arvutusmeetodit.
Sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevas arvestuses kajastavad 
liikmesriigid nimetatud tegevusest 
tulenevat heidet ja sidumist kõikidel maa-
aladel, mida on pärast 1990. aastat 
kuivendatud ja taassoostatud.

Or. de

Selgitus

Rahvusvahelisel tasandil puudub ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames kokkulepe, 
mis käsitleb nõuet süsteemi laiendada, et hõlmata põllumajandustegevus. Lisaks sisaldab 
kavandatav arvestussüsteem suurel määral ebakindlust ja bürokraatiat.

Muudatusettepanek 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumaa majandamise, karjamaa 
majandamise, taastaimestamise ning 

Põllumaa majandamise, karjamaa 
majandamise, taastaimestamise ning 
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sookuivendamise ja taassoostamise
arvestuseeskirjad

sookuivendamise ja taassoostamise
arvestuseeskirjade pidamine

Or. en

Selgitus

Käesoleva otsuse ettepaneku eesmärk on luua liikmesriikide jaoks raamistik, mis aitaks 
täiustada nende riiklikke kasvuhoonegaaside andmekogusid (eriti maakasutus- ja 
metsandussektoris). Seega on see nn harjutus ja eesmärke ei seata. Seepärast peaks termin 
olema „aruandlus”, mitte „arvestus”, kuid arvestades eri tegevusest tulenevate 
arvestusühikute arvutamist (nt „metsa majandamine” on neeldaja), on artikli 3 pealkirja 
sõnastus asjakohasem: „… pidada maakasutus- ja metsandussektori arvestust”, kui peetakse 
silmas maakasutus- ja metsandussektorit üldiselt ja mitte ainult metsa majandamist.

Muudatusettepanek 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevas arvestuses 
kajastavad liikmesriigid nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

1. Kui liikmesriik otsustab koostada ja 
pidada artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
osutatud kategooriate arvestust, kajastab 
ta, ilma et see piiraks mis tahes tulevaste 
rahvusvahelisel tasandil tehtavate 
arvestuseeskirju käsitlevate otsuste 
kohaldamist, nimetatud tegevusest 
tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

Or. en
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Selgitus

Durbani kokkuleppega vastavusse viimine – otsustati, et ainult metsa majandamise tegevus on 
arvestuseks kohustuslik. Komisjoni ettepanek ületab rahvusvahelistes eeskirjades nõutu ning 
loob seetõttu liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 249
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevas arvestuses 
kajastavad liikmesriigid nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

1. Kui liikmesriik koostab ja peab
põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevat arvestust, kajastab 
ta nimetatud tegevusest tulenevat heidet ja 
sidumist, mis arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

Or. de

Muudatusettepanek 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevas arvestuses 
kajastavad liikmesriigid nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 

1. Juhul kui liikmesriik otsustab koostada 
ja pidada artikli 3 lõike 1 teises lõigus 
osutatud kategooriate arvestust, kajastab 
ta, ilma et see piiraks mis tahes tulevaste 
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arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

rahvusvahelisi arvestuseeskirju 
käsitlevate otsuste kohaldamist, nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

Or. en

Selgitus

Durbani kliimamuutuste konventsiooniga vastavusse viimine – otsustati, et ainult metsa 
majandamise tegevus on arvestuseks kohustuslik. Komisjoni ettepanek ületab rahvusvahelistes 
eeskirjades nõutu ning loob seetõttu liikmesriikide ja ettevõtjate jaoks uusi moonutusi.

Muudatusettepanek 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist käsitlevas arvestuses 
kajastavad liikmesriigid nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 

1. Kui liikmesriik otsustab koostada ja 
pidada põllumaa majandamist ja karjamaa 
majandamist, taastaimestamist ja/või 
sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevat arvestust, kajastab ta nimetatud 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, mis 
arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel liikmesriigi 
nimetatud tegevusest tuleneva heite ja 
sidumisega asjaomasel võrdlusaastal, nagu 
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esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab koostada ja 
pidada taastaimestamist ja/või 
sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevat arvestust, kohaldab ta lõikes 1 
kindlaksmääratud arvutusmeetodit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 253
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad lõikes 2 osutatud 
tingimuste täitmise korral jätta artikli 3 
lõike 1 punktide a, b, d, e ja f kohasest 
arvestuskohustusest välja mitte-
inimtekkelise kasvuhoonegaaside heite 
allikatest, kui selline heide on tekkinud 
looduslike häiringute tõttu. Juhul kui 
liikmesriigid jätavad sellise heite 
arvestusest välja, siis jätavad nad välja ka 
iga järgneva sidumise maa-aladel, kus 
asjaomased looduslikud häiringud 

1. Liikmesriigid võivad lõikes 2 osutatud 
tingimuste täitmise korral jätta artikli 3 
lõike 1 punktide a, b, d, e ja f kohasest 
arvestuskohustusest välja mitte-
inimtekkelise kasvuhoonegaaside heite 
allikatest, kui selline heide on tekkinud 
looduslike häiringute tõttu. Juhul kui 
liikmesriigid jätavad sellise heite 
arvestusest välja, siis jätavad nad välja ka 
iga järgneva sidumise maa-aladel, kus 
asjaomased looduslikud häiringud 
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toimusid. Siiski ei jäeta välja looduslikest 
häiringutest põhjustatud mitte-
inimtekkelist kasvuhoonegaaside heidet 
allikatest, kui neid häiringuid oli arvese
võetud artikli 6 lõike 4, artikli 6 lõike 5 või 
artikli 6 lõike 6 kohase võrdlustaseme 
arvutamisel.

toimusid. Siiski ei jäeta välja looduslikest 
häiringutest põhjustatud mitte-
inimtekkelist kasvuhoonegaaside heidet 
allikatest, kui neid häiringuid oli arvesse
võetud artikli 6 lõike 4, artikli 6 lõike 5 või 
artikli 6 lõike 6 kohase ainult metsa 
majandamist käsitleva võrdlustaseme 
arvutamisel.

Or. pl

Muudatusettepanek 254
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad lõikes 2 osutatud 
tingimuste täitmise korral jätta artikli 3 
lõike 1 punktide a, b, d, e ja f kohasest 
arvestuskohustusest välja mitte-
inimtekkelise kasvuhoonegaaside heite 
allikatest, kui selline heide on tekkinud 
looduslike häiringute tõttu. Juhul kui 
liikmesriigid jätavad sellise heite 
arvestusest välja, siis jätavad nad välja ka 
iga järgneva sidumise maa-aladel, kus 
asjaomased looduslikud häiringud 
toimusid. Siiski ei jäeta välja looduslikest 
häiringutest põhjustatud mitte-
inimtekkelist kasvuhoonegaaside heidet 
allikatest, kui neid häiringuid oli arvese 
võetud artikli 6 lõike 4, artikli 6 lõike 5 või 
artikli 6 lõike 6 kohase võrdlustaseme 
arvutamisel.

1. Liikmesriigid võivad lõikes 2 osutatud 
tingimuste täitmise korral jätta artikli 3 
lõike 1 punktide a, b, d, e ja f kohasest 
arvestuskohustusest välja mitte-
inimtekkelise kasvuhoonegaaside heite 
allikatest, kui selline heide on tekkinud 
looduslike häiringute tõttu. Siiski ei jäeta 
välja looduslikest häiringutest põhjustatud 
mitte-inimtekkelist kasvuhoonegaaside 
heidet allikatest, kui neid häiringuid oli 
arvese võetud artikli 6 lõike 4, artikli 6 
lõike 5 või artikli 6 lõike 6 kohase 
võrdlustaseme arvutamisel.

Or. it

Muudatusettepanek 255
Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide a, 
b ja d kohasest arvestuskohustusest välja 
jätta, kui selline looduslikest häiringutest 
tulenev mitte-inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ühe aasta jooksul 
ületab 5 % liikmesriigi koguheitest 
asjaomasel võrdlusaastal (nagu on 
märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui on 
täidetud järgmised tingimused:

2. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide a, 
b ja d kohasest arvestuskohustusest välja 
jätta, kui selline looduslikest häiringutest 
tulenev mitte-inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ühe aasta jooksul 
ületab 1 % liikmesriigi koguheitest 
asjaomasel võrdlusaastal (nagu on 
märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. it

Muudatusettepanek 256
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide a, 
b ja d kohasest arvestuskohustusest välja
jätta, kui selline looduslikest häiringutest
tulenev mitte-inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ühe aasta 
jooksul ületab 5 % liikmesriigi 
koguheitest asjaomasel võrdlusaastal 
(nagu on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 

2. Liikmesriigid võivad kas iga aasta või 
teise kohustusperioodi lõpul jätta 
arvestusest välja looduslikest häiringutest
tuleneva heite, mis ületab mis tahes aastal 
metsa majandamise tausttaseme, millele 
on vajaduse korral liidetud varu.
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esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega.

Muudatusettepanek 257
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
ka mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide e 
ja f kohasest arvestuskohustusest eraldi 
välja jätta, kui selline looduslikest 
häiringutest tulenev mitte-inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ühe aasta jooksul 
ületab 5 % liikmesriigi koguheitest 
asjaomasel võrdlusaastal (nagu on 
märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui artikli 
9 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud.

3. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
ka mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide e 
ja f kohasest arvestuskohustusest eraldi 
välja jätta, kui selline looduslikest 
häiringutest tulenev mitte-inimtekkeline 
kasvuhoonegaaside heide ühe aasta jooksul 
ületab 1 % liikmesriigi koguheitest 
asjaomasel võrdlusaastal (nagu on 
märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui artikli 
9 lõikes 2 sätestatud tingimused on 
täidetud.

Or. it
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Muudatusettepanek 258
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid lisavad artikli 3 lõikes 1 
osutatud arvestusse kooskõlas artikliga 7 
heite, mis tuleneb sanitaarraiega kasutusele 
võetud raietoodetest.

4. Liikmesriigid võivad samuti jätta artikli 
3 lõikes 1 osutatud arvestusest kooskõlas 
artikliga 7 välja heite, mis tuleneb 
sanitaarraiega kasutusele võetud 
raietoodetest.

Or. it

Muudatusettepanek 259
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et läbi vaadata lõike 2 
esimeses lõigus osutatud tingimused seoses 
teaduse arenguga või kajastada ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud aktide läbivaatamist.

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et läbi vaadata lõike 2 
esimeses lõigus osutatud tingimused, et
kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud aktide
väiksemaid muudatusi.

Or. en

Selgitus

Selle uue sõnastuse eesmärk on piirata delegeeritud volituste ulatust.

Muudatusettepanek 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et läbi vaadata lõike 2 
esimeses lõigus osutatud tingimused seoses 
teaduse arenguga või kajastada ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud aktide läbivaatamist.

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et läbi vaadata lõike 2 
esimeses lõigus osutatud tingimused, et
kajastada ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni või Kyoto protokolli 
organite poolt vastu võetud aktide
väiksemaid muudatusi.

Or. en

Selgitus

Selle uue sõnastuse eesmärk on piirata delegeeritud volituste ulatust.

Muudatusettepanek 261
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni esildatud sekkumisõigused tungivad liiga sisse liikmesriikide sellise suveräänse 
poliitika valdkondadesse nagu metsanduspoliitika ja mullakaitse. 

Muudatusettepanek 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kogu artikkel 10 on välja jäetud. Maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavad looksid 
liikmesriikidele tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget lisandväärtust. Nii tekiks 
topeltreguleerimine, sest need toimiksid paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise 
sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike põllumajandusmeetmetega.

Muudatusettepanek 263
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek riiklike tegevuskavade kohta ületab Durbanis kokkulepitu. Kuna 
maakasutus- ja metsandussektor ei aita kaasa ELi kasvuhoonegaaside vähendamisele, on 
kavandatavate meetmete eesmärk küsitav. Kavandatavad meetmed on samuti ebamäärased 
ning komisjoni võimalikud soovitused, mis põhinevad liikmesriikide aruandlusel, ei ole 
liikmesriikide jaoks prognoositavad. Kavandatavad maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad on vastuolus asjaoluga, et ELil puudub pädevus metsanduse valdkonnas, sest 
on siseriiklik asi.

Muudatusettepanek 264
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. sv
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Muudatusettepanek 265
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Hiljemalt üks aasta pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid vabatahtlikkuse 
alusel esialgsed maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. pl

Muudatusettepanek 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Hiljemalt üks aasta pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad kas eraldi 
dokumendina või osana oma riiklikest 
süsinikuvaese arengu strateegiatest või 
muudest strateegiadokumentidest, et 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenevat heidet piirata või vähendada ning 
sidumist säilitada või suurendada, ning 
edastavad need komisjonile. Liikmesriigid 
tagavad, et konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste
sidusrühmadega.

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse huvitatud
sidusrühmadega. Maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavasid tuleb 
käsitada riiklike süsinikuvaese arengu 
strateegiate lahutamatu osana.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Hiljemalt üks aasta pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid andmed
maakasutus- ja metsandussektori meetmete 
kohta kas eraldi dokumendina või 
määruse (EL) nr …/… [Komisjoni 
ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (COM (2011)0789 lõplik –
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2011/0372(COD)] artiklites 14 ja 15 
sätestatud aruandlusnõuete selgelt 
tuvastatava osana, et artikli 3 lõikes 1 
osutatud tegevusest tulenevat heidet piirata 
või vähendada ning sidumist säilitada või 
suurendada, ning edastavad need 
komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, 
et konsulteeritakse mitmesuguste
sidusrühmadega.

Hiljemalt poolteist aastat pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3
lõike 1 esimeses lõigus osutatud tegevusest 
tulenevat heidet piirata või vähendada ning 
sidumist säilitada või suurendada, kui 
süsteemid on kehtestatud ja artikli 3 lõike 
1 teises lõigus osutatud tegevuse kohta on 
olemas andmed, ning edastavad need 
komisjonile. Liikmesriigid konsulteerivad 
tegevuskavade koostamisel
sidusrühmadega.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.
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Muudatusettepanek 270
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Hiljemalt üks aasta pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad kas eraldi 
dokumendina või selgelt tuvastatava 
osana oma riiklikest süsinikuvaese 
arengu strateegiatest või muudest 
strateegiadokumentidest, et artikli 3 lõikes 
1 osutatud tegevusest tulenevat heidet 
piirata või vähendada ning sidumist
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, et artikli 3 
lõikes 1 osutatud tegevusest tulenevat 
heidet piirata või vähendada ning sidumist 
säilitada või suurendada, ning edastavad 
need komisjonile. Liikmesriigid tagavad, et 
konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Hiljemalt kuus kuud pärast iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi algust
kirjeldavad liikmesriigid oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavades 
selgelt, mida nad kavatsevad ette võtta, et 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenevat heidet piirata või vähendada ning 
sidumist säilitada või suurendada, ning 
edastavad need komisjonile. Liikmesriigid 
tagavad, et konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. de
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Muudatusettepanek 272
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maakasutus- ja metsandussektori
tegevuskavad hõlmavad I lisas 
kindlaksmääratud asjaomase 
arvestusperioodi kestust.

Kui liikmesriik annab maakasutus- ja 
metsandussektori meetmete kohta aru 
vastavalt määrusele (EL) nr …/… 
[Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (COM (2011)0789 lõplik –
2011/0372(COD)], kohaldatakse 
kõnealuses määruses sätestatud 
asjakohaseid aruandluse tähtaegu.

Maakasutus- ja metsandussektori 
meetmed hõlmavad I lisas 
kindlaksmääratud asjaomase 
arvestusperioodi kestust.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava projektid hõlmavad I lisas 
kindlaksmääratud asjaomase 
arvestusperioodi kestust.

Maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad hõlmavad I lisas 
kindlaksmääratud asjaomase 
arvestusperioodi kestust.

Or. en
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Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luuakse ajutine ekspertide töörühm, et 
abistada komisjoni riiklike tegevuskavade 
hindamisel.

Or. en

Selgitus

Et saavutada võimalikult hea liikmesriikide võetud meetmete mõistmine, peaks Euroopa 
Komisjoni toetama tehniliste / maakasutus- ja metsandussektori ekspertide kõrgetasemeline 
töörühm.

Muudatusettepanek 275
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavadesse iga 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuse kohta 
järgmise teabe:

välja jäetud 

(a) heite ja sidumise viimaste 
suundumuste kirjeldus;
(b) heite ja sidumise prognoosid vastavaks 
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arvestusperioodiks;
(c) analüüs potentsiaali kohta piirata või 
vähendada heidet ja säilitada või 
suurendada sidumist;
(d) loetelu vastu võetavatest meetmetest, 
sealhulgas vajaduse korral IV lisas 
kindlaksmääratud meetmed, et kasutada 
kliimamuutuse leevendamise potentsiaali, 
kus see on kooskõlas punktis c osutatud 
analüüsiga määratud;
(e) punktis d osutatud meetmete 
rakendamiseks ette nähtud poliitika, 
sealhulgas kirjeldus kõnealuste meetmete 
eeldatava mõju kohta heitele ja 
sidumisele;
(f) punktis d osutatud meetmete 
vastuvõtmise ja rakendamise ajakava.

Or. sv

Muudatusettepanek 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavadesse iga 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuse kohta 
järgmise teabe:

2. Liikmesriigid kaaluvad oma 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavadesse iga artikli 3 lõikes 1 
osutatud tegevuse kohta järgmise teabe
lisamist:

Or. en

Muudatusettepanek 277
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavadesse iga 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuse kohta 
järgmise teabe:

2. Liikmesriigid kaaluvad oma 
maakasutus- ja metsandussektori
meetmetesse iga artikli 3 lõikes 1 osutatud 
tegevuse kohta järgmise teabe lisamist:

Or. en

Muudatusettepanek 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavadesse iga
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuse kohta 
järgmise teabe:

2. Liikmesriigid kaaluvad, kas lisada oma 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavadesse artikli 3 lõike 1 esimese 
lõiguga seotud, ning kui süsteemid on 
kehtestatud ja artikli 3 lõike 1 teise 
lõiguga seotud andmed on olemas, 
järgmine teave:

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 279
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa



AM\909714ET.doc 43/66 PE494.534v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid lisavad oma maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskavadesse iga 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuse kohta 
järgmise teabe:

2. Liikmesriigid kaaluvad oma 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavadesse iga artikli 3 lõikes 1 
osutatud tegevuse kohta järgmise teabe
lisamist:

Or. en

Muudatusettepanek 280
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) analüüs potentsiaali kohta piirata või 
vähendada heidet ja säilitada või 
suurendada sidumist;

(c) analüüs potentsiaali kohta piirata või 
vähendada heidet ja säilitada või 
suurendada sidumist; sealhulgas 
kasvuhoonegaasimahukate materjalide ja 
energia lähteainete asendamise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loetelu vastu võetavatest meetmetest, 
sealhulgas vajaduse korral IV lisas 
kindlaksmääratud meetmed, et kasutada 
kliimamuutuse leevendamise potentsiaali, 
kus see on kooskõlas punktis c osutatud 
analüüsiga määratud;

(d) loetelu vastu võetavatest meetmetest, 
sealhulgas vajaduse korral muu hulgas IV 
lisas esialgselt kindlaksmääratud meetmed,
mille puhul on kõik liikmesriigid teinud 
kindlaks riigi asjaoludele vastavad kõige 
asjakohasemad meetmed, et kasutada 
kliimamuutuse leevendamise potentsiaali, 
kus see on kooskõlas punktis c osutatud 
analüüsiga määratud;
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Or. en

Muudatusettepanek 282
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) loetelu vastu võetavatest meetmetest,
sealhulgas vajaduse korral IV lisas 
kindlaksmääratud meetmed, et kasutada 
kliimamuutuse leevendamise potentsiaali, 
kus see on kooskõlas punktis c osutatud 
analüüsiga määratud;

(d) jätkusuutliku metsa majandamise ja 
jätkusuutliku maa majandamise 
edendamiseks ja soodustamiseks 
ettenähtud poliitika. Liikmesriigid võivad 
paluda, et komisjon annaks käesoleva 
punkti küsimustes tehnilisi ja 
tegutsemisjuhiseid;

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 283
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktis d osutatud meetmete 
rakendamiseks ette nähtud poliitika, 
sealhulgas kirjeldus kõnealuste meetmete 
eeldatava mõju kohta heitele ja 
sidumisele;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 284
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) punktis d osutatud meetmete 
vastuvõtmise ja rakendamise ajakava.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 285
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) punktis d osutatud meetmete 
vastuvõtmise ja rakendamise ajakava.

(f) punktis d osutatud meetmete 
vastuvõtmise ja rakendamise esialgne
ajakava.

Or. en
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Muudatusettepanek 286
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab liikmesriikidele juhiseid 
ja tehnilist abi ning võtab vastu 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade erisuunised.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriikidel on põllumajandus-
ja metsandussektorit puudutavad riiklikud 
programmid või tegevuskavad, ja kui need 
programmid sarnanevad IV lisas loetletud 
meetmetele, võivad liikmesriigid neid 
programme ja tegevuskavu kasutada 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade asendusprogrammidena.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
maakasutus- ja metsandussektori 
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tegevuskavades eesmärgid heite 
piiramiseks või vähendamiseks ning 
käesoleva otsusega hõlmatud tegevusest 
tuleneva sidumise säilitamiseks või 
suurendamiseks, kajastades 
kliimamuutuse leevendamise potentsiaali. 
Liikmesriigid tagavad igal juhul, et nende 
vastav sidumine ei vähene ning et 
maakasutus- ja metsandussektorist 
tulenevat heidet vähendatakse võrreldes 
2005. aasta tasemetega.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 
säilitada või suurendada sidumist.

välja jäetud

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 
jooksul pärast komisjoni järelduste 
kättesaamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 
säilitada või suurendada sidumist.

välja jäetud

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 
jooksul pärast komisjoni järelduste 
kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 

välja jäetud
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säilitada või suurendada sidumist.

Or. pl

Muudatusettepanek 292
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 
säilitada või suurendada sidumist.

välja jäetud 

Or. sv

Muudatusettepanek 293
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul pärast kõnealuselt 
liikmesriigilt asjaomase teabe saamist.
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise 
tulemused ning võib vajaduse korral anda 
soovitusi eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Komisjon hindab liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul pärast kõnealuselt 
liikmesriigilt asjaomase teabe saamist.
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise 
tulemused ning võib vajaduse korral anda
teostatavaid soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning säilitada 
või suurendada sidumist.
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Or. de

Muudatusettepanek 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 
säilitada või suurendada sidumist.

Komisjon võib koguda teavet 
liikmesriikide meetmete kohta ja avaldada 
vastava aruande, et hõlbustada 
liikmesriikide vahel teadmiste ja parimate 
tavade vahetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul pärast kõnealuselt 
liikmesriigilt asjaomase teabe saamist. 
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise 
tulemused ning võib vajaduse korral anda 
soovitusi eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Komisjon võib võtta kokku kõigi 
liikmesriikide maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade leiud, et 
hõlbustada liikmesriikide vahel teadmiste 
ja parimate tavade vahetamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 296
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul pärast kõnealuselt 
liikmesriigilt asjaomase teabe saamist.
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise
tulemused ning võib vajaduse korral anda
soovitusi eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Komisjon viib liikmesriikidega läbi nende
maakasutus- ja metsandussektori
tegevuskavasid käsitlevaid 
konsultatsioone. Komisjon avaldab
kokkuleppel liikmesriikidega sellise 
konsulteerimise tulemused ning annab
vajaduse korral soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning säilitada 
või suurendada sidumist.

Or. de

Muudatusettepanek 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
kõnealuselt liikmesriigilt asjaomase teabe 
saamist. Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning 
säilitada või suurendada sidumist.

Komisjon avaldab kokkuvõtva aruande
liikmesriikide tegevuskavade kohta.

Or. en
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Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 298
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul pärast kõnealuselt 
liikmesriigilt asjaomase teabe saamist.
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise 
tulemused ning võib vajaduse korral anda 
soovitusi eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Komisjon hindab pärast seda, kui 
liikmesriigid on edastanud kogu 
asjaomase teabe, liikmesriigi maakasutus-
ja metsandussektori tegevuskava kolme 
kuu jooksul ning märgib, kas liikmesriik 
on suuniseid ja nõudeid järginud.
Komisjon avaldab kõnealuse hindamise 
tulemused ning võib vajaduse korral anda 
soovitusi eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Or. de

Muudatusettepanek 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 

välja jäetud
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jooksul pärast komisjoni järelduste 
kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 
jooksul pärast komisjoni järelduste 
kättesaamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 301
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi
teadmiseks ning teevad üldsusele 
elektroonilisel kujul kättesaadavaks 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava kolme kuu jooksul pärast 
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jooksul pärast komisjoni järelduste
kättesaamist.

komisjoni järelduste kättesaamist.

Or. de

Muudatusettepanek 302
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi
nõuetekohaselt arvesse ning teevad 
üldsusele elektroonilisel kujul 
kättesaadavaks maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskava kolme kuu 
jooksul pärast komisjoni järelduste 
kättesaamist.

Liikmesriigid võtavad nõuetekohaselt 
arvesse komisjoniga läbiviidud 
konsulteerimiste tulemusi.

Or. de

Muudatusettepanek 303
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi 
keskpaiga kuupäeva seisuga ning iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi 
lõpus maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamise edusamme 
kirjeldava aruande.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 304
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi 
keskpaiga kuupäeva seisuga ning iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi lõpus 
maakasutus- ja metsandussektori
tegevuskavade rakendamise edusamme 
kirjeldava aruande.

4. Kui see on oluline osa nende 
aruandluskohustusest tulenevalt 
määrusest (EL) nr …/… [Komisjoni 
ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (COM (2011)0789 lõplik –
2011/0372(COD)], esitavad liikmesriigid 
komisjonile iga I lisas kindlaksmääratud 
arvestusperioodi keskpaiga kuupäeva 
seisuga ning iga I lisas kindlaksmääratud 
arvestusperioodi lõpus maakasutus- ja 
metsandussektori meetmete rakendamise 
edusamme kirjeldava aruande.

Liikmesriigid avalikustavad lõigete 1 ja 4 
kohased aruanded kolme kuu jooksul 
pärast komisjonile esitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi
keskpaiga kuupäeva seisuga ning iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi
lõpus maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamise edusamme 
kirjeldava aruande.

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga I 
lisas kindlaksmääratud arvestusperioodi 
lõpus maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamise edusamme 
kirjeldava aruande.
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Komisjon avaldab kokkuvõtva aruande 
liikmesriikide tegevuskavade rakendamise 
edusammude kohta.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 306
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamist kuue kuu 
jooksul pärast lõikes 4 osutatud aruannete 
kättesaamist.

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealused aruanded 
ja hindamise tulemused ning võib 
vajaduse korral anda soovitusi 
eesmärgiga suurendada liikmesriikide 
jõupingutusi piirata või vähendada heidet 
ning säilitada või suurendada sidumist. 
Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamist kuue kuu 
jooksul pärast lõikes 4 osutatud aruannete 
kättesaamist.

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealused aruanded 
ja hindamise tulemused ning võib 
vajaduse korral anda soovitusi 
eesmärgiga suurendada liikmesriikide 
jõupingutusi piirata või vähendada heidet 
ning säilitada või suurendada sidumist. 
Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega. Liikmesriigid peaksid selle asemel lisama meetmeid, et edendada 
jätkusuutlikku metsa majandamist ja jätkusuutlikku maa majandamist.

Muudatusettepanek 308
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon hindab liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamist kuue kuu 
jooksul pärast lõikes 4 osutatud aruannete 
kättesaamist.

välja jäetud

Komisjon avaldab kõnealused aruanded 
ja hindamise tulemused ning võib 
vajaduse korral anda soovitusi 
eesmärgiga suurendada liikmesriikide 
jõupingutusi piirata või vähendada heidet 
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ning säilitada või suurendada sidumist. 
Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamist kuue kuu 
jooksul pärast lõikes 4 osutatud aruannete 
kättesaamist.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 310
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab kõnealused aruanded ja 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning säilitada 
või suurendada sidumist. Liikmesriigid 
võtavad komisjoni järeldusi nõuetekohaselt 
arvesse.

Komisjon avaldab kõnealused aruanded ja 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda teostatavaid soovitusi 
eesmärgiga suurendada liikmesriikide 
jõupingutusi piirata või vähendada heidet 
ning säilitada või suurendada sidumist.
Liikmesriigid võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. de
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Muudatusettepanek 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon avaldab kõnealused aruanded ja 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning säilitada 
või suurendada sidumist. Liikmesriigid 
võtavad komisjoni järeldusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Komisjon avaldab vajaduse korral
kõnealused aruanded ja hindamise 
tulemused eesmärgiga suurendada 
liikmesriikide jõupingutusi piirata või 
vähendada heidet ning säilitada või 
suurendada sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Aruandlus- ja järelevalvekohustused

Liikmesriigid kohustuvad täitma oma 
järelevalve- ja aruandluskohustusi 
käesoleva otsuse raames toimuvast 
tegevusest tuleneva heite ja sidumise osas 
vastavalt määrusele (EL) nr …/… 
[Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus 
kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe 
esitamise kohta (COM(2011)0789 lõplik) 
– 2011/0372(COD)].

Or. en
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Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Käesolevas otsuses oleks kohasem käesolev säte välja jätta ja asendada see 
viitega määrusele kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi 
käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta (COM/2011/0789), milles nõutakse, 
et liikmesriigid seiraksid oma heidet ja sidumist ELi piires ning annaksid neist aru.

Muudatusettepanek 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab käesolevas otsuses 
sätestatud arvestuseeskirjad läbi hiljemalt 
aasta jooksul pärast I lisas 
kindlaksmääratud esimese arvestusperioodi 
lõppu.

Komisjon vaatab käesolevas otsuses 
sätestatud arvestuseeskirjad läbi hiljemalt 
aasta jooksul pärast I lisas 
kindlaksmääratud esimese arvestusperioodi 
lõppu, võttes arvesse rahvusvahelisi 
läbirääkimisi ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni.

Or. en

Selgitus

On ülimalt oluline, et ELi maakasutus- ja metsandussektori raamistik oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste eeskirjadega, mis hõlbustaks riiklikku aruandlust ning väldiks moonutusi eri 
raamistike vahel. Soovitatav oleks viia see vastavusse rahvusvahelise raamistikuga (otsus 
16./CMP.1), et hõlbustada riiklikku aruandlust ja tagada kooskõla.

Muudatusettepanek 314
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast määramata 
ajaks artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, 
artikli 6 lõikes 9, artikli 7 lõikes 6 ja artikli 

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast kuni viieks 
aastaks artikli 2 lõikes 2, artikli 7 lõikes 6 
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9 lõikes 4 osutatud volitused. ja artikli 9 lõikes 4 osutatud volitused.

Or. en

Selgitus

Kuigi on soovitav tagada, et muutuv rahvusvaheline olukord kajastuks ka Euroopas, ja selleks 
on vajalikud mõningad delegeeritud volitused, peaksid delegeeritud õigusaktide volitused 
olema range ajapiiranguga. Lisaks pole komisjon põhjendanud, miks tuleks otsuses 
kavandatud delegeeritud õigusakte pikendada kohustusperioodist kauemaks.

Muudatusettepanek 315
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast määramata 
ajaks artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, 
artikli 6 lõikes 9, artikli 7 lõikes 6 ja artikli 
9 lõikes 4 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast määramata 
ajaks artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, 
artikli 7 lõikes 6 ja artikli 9 lõikes 4 
osutatud volitused.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast määramata 
ajaks artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, 
artikli 6 lõikes 9, artikli 7 lõikes 6 ja artikli 
9 lõikes 4 osutatud volitused.

2. Komisjonile antakse alates käesoleva 
otsuse jõustumise kuupäevast määramata 
ajaks artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 6 ja 
artikli 9 lõikes 4 osutatud volitused.

Or. en
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Muudatusettepanek 317
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, artikli 6 
lõikes 9, artikli 7 lõikes 6 ja artikli 9 
lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaks määratud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, artikli 7 
lõikes 6 ja artikli 9 lõikes 4 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaks määratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 7, artikli 6 
lõikes 9, artikli 7 lõikes 6 ja artikli 9 
lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
kindlaks määratud hilisemal kuupäeval.
See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 3, artikli 4 lõikes 7, artikli 7 
lõikes 6 ja artikli 9 lõikes 5 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaks määratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. en
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Muudatusettepanek 319
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 2, artikli 4 lõike 7, artikli
6 lõike 9, artikli 7 lõike 6 ja artikli 9 lõike 
4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid.
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
võib seda tähtaega pikendada kahe kuu 
võrra.

5. Artikli 2 lõike 2, artikli 4 lõike 7, artikli 
7 lõike 6 ja artikli 9 lõike 4 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 2, artikli 4 lõike 7, artikli
6 lõike 9, artikli 7 lõike 6 ja artikli 9 lõike
4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid.

5. Artikli 2 lõike 3, artikli 4 lõike 7, artikli 
7 lõike 6 ja artikli 9 lõike 5 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
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Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
võib seda tähtaega pikendada kahe kuu 
võrra.

nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2013. Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Or. it

Muudatusettepanek 322
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – tabel – rida 2 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuarist 2013 kuni 31. detsembrini 
2020

1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 
2020

Or. it

Muudatusettepanek 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
III lisa – „Vaikimis määratud poolestusaeg (HL)” – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 aastat paberil 2 aastat paberil ja energiatootmiseks 
kasutataval puidul 
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Or. de

Muudatusettepanek 324
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu otsus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riiklikud tegevuskavad looksid liikmesriigi tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget 
lisandväärtust. Nii tekiks topeltreguleerimine, sest kavandatavad tegevuskavad toimiksid 
paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmetega.

Muudatusettepanek 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
IV lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu IV lisa on välja jäetud. Maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavad looksid 
liikmesriikidele tasandil täiendavat koormust ega toodaks selget lisandväärtust. Nii tekiks 
topeltreguleerimine, sest need toimiksid paralleelselt ühise põllumajanduspoliitika teise 
sambasse kuuluvate keskkonnasõbralike põllumajandusmeetmetega.

Muudatusettepanek 326
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Ettepanek võtta vastu otsus
IV lisa – punkt g – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada raietoodete 
süsinikureservuaari;

suurendada raietoodete 
süsinikureservuaari. Ülestöötatud puidust 
saadud puidutooted on samuti olulised 
süsinikureservuaarid ning puitmaterjali 
tuleks käsitada energiamahukate 
materjalide asendusena. Ülestöötatud 
puidust saadud toodete suuremat kasutust 
tuleks toetada ehituse, renoveerimise ja 
riigihangete valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Mõne puu ülestöötamine, mis on jätkusuutliku metsa majandamise lahutamatu osa, annab 
allesjäänud puudele suuremat kasvupinda ning vähendab konkurentsi mullas leiduvate 
toitainete ja päikevalguse pärast. Metsamaterjali kasutamine selliste materjalide asemel, mis 
nõuavad tootmise etapis palju energiat, aitab võidelda kasvuhooneefekti vastu – näiteks võiks 
asendada betoon- või teraskonstruktsioonid puiduga raamide või taladena.


