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Tarkistus 199
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut 
viitetasot noudattaen päätöksessä -
/CMP.7 vahvistettua menettelyä, jota 
käytetään kyseisessä päätöksessä 
vahvistettujen viitetasojen laskemiseksi.

4. Vuoden 2020 jälkeisellä kaudella on 
käytettävä laaja-alaista maahan 
perustuvaa tilinpitoa.

Or. en

Perustelu

Vuonna 2011 tehtyjen Durbanin sopimusten mukaan kaikkiin UNFCCC:n osapuoliin 
sovelletaan uutta lainsäädäntökehystä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Laaja-alainen 
maahan perustuva tilinpito olisi hyväksyttävä uutta välinettä ja uusia tavoitteita varten, jotka 
korvaavat voimassa olevat Kioton pöytäkirjan tilinpitosäännöt, jotka ovat syynä muutoksiin 
(tai osaan muutoksista) LULUCF-sektorin hiilivarastoissa.

Tarkistus 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut 
viitetasot noudattaen päätöksessä -/CMP.7 
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi tarkistetut viitetasot 
noudattaen päätöksessä -/CMP.7 
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.
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Or. en

Tarkistus 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut
viitetasot noudattaen päätöksessä -/CMP.7
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.

4. Metsänhoitoa koskevien viitetasojen on 
oltava samanlaiset kuin UNFCCC:n tai 
Kioton pöytäkirjan elinten hyväksymissä 
säädöksissä vahvistetut tasot.
Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi uudet viitetasot 
noudattaen päätöksissä 2/CMP.6 ja 
2/CMP.7 vahvistettua prosessia ja 
menettelyä, joita käytetään päätöksessä 
2/CMP.7 vahvistettujen viitetasojen
laskemiseksi.

Or. en

Tarkistus 202
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut
viitetasot noudattaen päätöksessä -/CMP.7 
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi uudet viitetasot 
noudattaen päätöksissä -2/CMP.6 ja 
2/CMP.7 vahvistettua prosessia ja 
menettelyä, joita käytetään päätöksessä 
2/CMP.7 vahvistettujen viitetasojen 
laskemiseksi. Metsänhoitoa koskevien 
viitetasojen on oltava samanlaiset kuin 
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UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
hyväksymissä säädöksissä vahvistetut 
tasot.

Or. en

Tarkistus 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut 
viitetasot noudattaen päätöksessä -/CMP.7
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi tarkistetut viitetasot 
noudattaen päätöksessä -/CMP.7 
vahvistettua menettelyä, jota käytetään 
kyseisessä päätöksessä vahvistettujen 
viitetasojen laskemiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ennemmin viitetasot kuin ehdotetut viitetasot, sillä asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen piiriin.

Tarkistus 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7 
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon, viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua kyseisten 

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7 
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
viitetasot, joissa kyseiset muutokset on 
otettu huomioon, viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kyseisten muutosten 
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muutosten hyväksymisestä. hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut 
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon, 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisten muutosten hyväksymisestä.

5. Jos päätöksen 2/CMP.7 säännöksiin 
tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat 
vuosittaiseen raportointiin, metsänhoitoa 
koskeva historiallinen aikasarja mukaan 
lukien, jäsenvaltioiden on tehtävä 
päätöksen 2/CMP.7 säännöksistä johtuvat 
mukautukset.

Or. en

Tarkistus 206
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut 
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon, 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
kyseisten muutosten hyväksymisestä.

5. Jos päätöksen 2/CMP.7 säännöksiin 
tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat 
vuosittaiseen raportointiin, metsänhoitoa 
koskeva historiallinen aikasarja mukaan 
lukien, jäsenvaltioiden on tehtävä 
päätöksen 2/CMP.7 säännöksistä johtuvat 
mukautukset.

Or. en

Tarkistus 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7 
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon, viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua kyseisten 
muutosten hyväksymisestä.

5. Jos asiaan liittyviä päätöksen -/CMP.7 
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
viitetasot, joissa kyseiset muutokset on 
otettu huomioon, viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kyseisten muutosten 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ennemmin viitetasot kuin ehdotetut viitetasot, sillä asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen piiriin.

Tarkistus 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon.

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
viitetasot, joissa kyseiset muutokset on 
otettu huomioon.

Or. en

Tarkistus 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut 
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon.

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea metsänhoidon viitetasojen
vuosittaiset päästöt ja poistumat 
huomattavasti tarkemmin tai jos 
jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen 
laatu paranee merkittävästi, asianomaisen 
jäsenvaltion on tehtävä päätöksen 
2/CMP.7 säännöksistä johtuvat tekniset 
mukautukset.

Or. en

Tarkistus 210
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut 
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon.

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea metsänhoidon viitetasojen
vuosittaiset päästöt ja poistumat 
huomattavasti tarkemmin tai jos 
jäsenvaltion käytettävissä olevien tietojen 
laatu paranee merkittävästi, asianomaisen 
jäsenvaltion on tehtävä päätöksen 
2/CMP.7 säännöksistä johtuvat tekniset 
mukautukset.

Or. en

Tarkistus 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon.

6. Jos saataville tulee aiempaa parempia 
menetelmiä, joiden avulla jäsenvaltio voi 
laskea viitetasot huomattavasti tarkemmin 
tai jos jäsenvaltion käytettävissä olevien 
tietojen laatu paranee merkittävästi, 
asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle tarkistetut 
viitetasot, joissa kyseiset muutokset on 
otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ennemmin viitetasot kuin ehdotetut viitetasot, sillä asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen piiriin.

Tarkistus 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden ehdotettuihin
tarkistettuihin viitetasoihin sisällytettyjen 
luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden tarkistettuihin 
viitetasoihin sisällytettyjen luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuneiden vuotuisten 
päästöjen määrä ja tapa, jolla ne arvioivat 
kyseisen määrän.

Or. en

Tarkistus 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden ehdotettuihin 
tarkistettuihin viitetasoihin sisällytettyjen 
luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

7. Edellä olevan 4 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on täsmennettävä niiden 
ehdotettuihin tarkistettuihin viitetasoihin 
sisällytettyjen luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

Or. en

Tarkistus 214
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden ehdotettuihin 
tarkistettuihin viitetasoihin sisällytettyjen 
luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

7. Edellä olevan 4 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on täsmennettävä niiden 
ehdotettuihin tarkistettuihin viitetasoihin 
sisällytettyjen luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

Or. en

Tarkistus 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden ehdotettuihin
tarkistettuihin viitetasoihin sisällytettyjen 
luonnollisista häiriötekijöistä 

7. Edellä olevan 4, 5 ja 6 kohdan 
soveltamiseksi jäsenvaltioiden on 
täsmennettävä niiden tarkistettuihin 
viitetasoihin sisällytettyjen luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuneiden vuotuisten 
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aiheutuneiden vuotuisten päästöjen määrä 
ja tapa, jolla ne arvioivat kyseisen määrän.

päästöjen määrä ja tapa, jolla ne arvioivat 
kyseisen määrän.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ennemmin viitetasot kuin ehdotetut viitetasot, sillä asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen piiriin.

Tarkistus 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkoituksena on välttää jäsenvaltioiden raportointivaatimusten päällekkäisyys 
viitetasojen varmistamisen yhteydessä.

Tarkistus 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 218
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

8. Komissio käyttää tarkistettuja 
viitetasoja sellaisina kuin ne on määritelty 
UNFCCC-prosessissa.

Or. en

Perustelu

EU on hyväksynyt voimassa olevat viitetasot UNFCCC-prosessissa, ja sen olisi noudatettava 
niitä.

Tarkistus 219
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

8. Komission on käytettävä UNFCCC-
prosessissa tarkistettuja viitetasoja.

Or. fi

Tarkistus 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

8. Edellä olevan 4 kohdan soveltamiseksi 
komissio varmistaa uusien viitetasojen 
paikkansapitävyyden metsänhoitoa 
koskevat viitetasot vahvistavien 
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UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
hyväksymien säädösten tai muiden niitä 
seuraavien kehysten puuttuessa.

Or. en

Tarkistus 221
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio varmistaa ehdotettujen 
tarkistettujen viitetasojen 
paikkansapitävyyden.

8. Edellä olevan 4 kohdan soveltamiseksi 
komissio varmistaa uusien viitetasojen 
paikkansapitävyyden metsänhoitoa 
koskevat viitetasot vahvistavien 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
hyväksymien säädösten tai muiden niitä 
seuraavien kehysten puuttuessa.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan jäsenvaltiot voivat asettaa viitetasot.
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Tarkistus 223
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU on hyväksynyt voimassa olevat viitetasot UNFCCC-prosessissa, ja sen olisi noudatettava 
niitä.

Tarkistus 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa Poistetaan.
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delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Muutokset 6 artiklassa vahvistettuihin metsänhoidon tilinpitosääntöihin ja liitteessä II 
vahvistettuihin viitetasoihin hyväksytään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 226
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 227
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 228
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

9. Siirretään komissiolle valta antaa
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi UNFCCC:n tai 
Kioton pöytäkirjan elinten hyväksymien 
viitetasoja koskevien muutosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Viitetasot on hyväksytty UNFCCC:n nojalla. Euroopan komissio ei voi muuttaa viitetasoja 
ilman, että muutoksista sovitaan kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 229
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä II vahvistettujen 
viitetasojen päivittämiseksi tarvittaessa.

9. Metsänhoidon viitetasoja koskevan 
UNFCCC:n päätöksen tai Kioton 
pöytäkirjan nojalla tehdyn päätöksen 
puuttuessa komissio vahvistaa viitetasojen
asettamiseksi menettelyn, johon 
jäsenvaltiot osallistuvat. 

Or. en

Tarkistus 230
Julie Girling
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Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on otettava 
metsänhoitoa koskevissa tileissään 
huomioon kaikkien liitteeseen II tehtyjen 
muutosten vaikutus koko asianomaiseen 
tilinpitokauteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selventää raportointivaatimuksia.

Tarkistus 231
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
hiiltä sisältävistä puukorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
hiiltä sisältävistä puunkorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2014, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

Or. it

Tarkistus 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
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hiiltä sisältävistä puukorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

hiiltä sisältävistä puunkorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää, 
ja erotettava metsän hävittämisestä ja 
metsänhoidosta saatavat tuotteet 
toisistaan.

Or. en

Tarkistus 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
hiiltä sisältävistä puukorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

1. Puunkorjuutuotteita ei sellaisinaan 
katsota kasvihuonekaasupäästöiksi.
Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
hiiltä sisältävistä puunkorjuutuotteista
aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

Or. en

Perustelu

Kun puita kaadetaan ja ne muuttuvat puutuotteiksi, osa biomassaan sitoutuneesta hiilestä 
pysyy siinä, kunnes tuotteet lahoavat tai ne poltetaan. UNFCCC:n raportissa todetaan, että 
puutuotteet eivät itsessään ole hiilinieluja vaan ennemmin varastoja, joihin hiili 
yhteyttämisessä siirtyy.

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

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) paperi; a) massa ja paperi

Or. de

Perustelu

Massalla on paperin lisäksi tärkeä osuus. Tilastoissa tälle käyttösektorille on yleensä vain 
yksi luokka.

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

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiantuotantoon käytettävä puu.

Or. de

Tarkistus 236
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

c a) puun energiakäyttö.

Or. en

Tarkistus 237
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
puoliintumisaikoja liitteessä III 
täsmennettyjen puoliintumisaikojen sijasta 
edellyttäen, että jäsenvaltio määrittelee 
kyseiset puoliintumisajat avointen ja 
todennettavien tietojen perusteella.

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
menetelmiä ja puoliintumisaikoja liitteessä 
III täsmennettyjen menetelmien ja 
puoliintumisaikojen sijasta edellyttäen, että 
jäsenvaltio määrittelee kyseiset 
menetelmät ja puoliintumisajat avointen ja 
todennettavien tietojen perusteella ja että 
käytetyt menetelmät ovat vähintään yhtä 
yksityiskohtaisia tai tarkkoja kuin edellä 
tarkoitetut menetelmät.

Or. en

Tarkistus 238
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
puoliintumisaikoja liitteessä III 
täsmennettyjen puoliintumisaikojen sijasta 
edellyttäen, että jäsenvaltio määrittelee 
kyseiset puoliintumisajat avointen ja 
todennettavien tietojen perusteella.

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
menetelmiä ja puoliintumisaikoja liitteessä 
III täsmennettyjen menetelmien ja 
puoliintumisaikojen sijasta edellyttäen, että 
jäsenvaltio määrittelee kyseiset 
menetelmät ja puoliintumisajat avointen ja 
todennettavien menetelmien ja tietojen 
perusteella ja että ne ovat vähintään yhtä 
yksityiskohtaisia tai tarkkoja kuin 
liitteessä III tarkoitetut menetelmät ja 
puoliintumisajat.

Or. en

Tarkistus 239
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
puoliintumisaikoja liitteessä III 
täsmennettyjen puoliintumisaikojen sijasta 
edellyttäen, että jäsenvaltio määrittelee 
kyseiset puoliintumisajat avointen ja 
todennettavien tietojen perusteella.

Jäsenvaltiot voivat käyttää maakohtaisia 
puoliintumisaikoja ja menetelmiä liitteessä 
III täsmennettyjen puoliintumisaikojen 
sijasta edellyttäen, että jäsenvaltio 
määrittelee kyseiset puoliintumisajat 
avointen ja todennettavien tietojen 
perusteella.

Or. sv

Tarkistus 240
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat puunkorjuun 
vientituotteita koskevissa tileissä käyttää 
maakohtaisia puoliintumisaikoja liitteessä 
III täsmennettyjen puoliintumisaikojen 
sijasta edellyttäen, että jäsenvaltio 
määrittelee kyseiset puoliintumisajat 
puunkorjuutuotteiden käyttöä tuontimaassa 
koskevien avointen ja todennettavien 
tietojen perusteella.

Jäsenvaltiot voivat puunkorjuun 
vientituotteita koskevissa tileissä käyttää 
maakohtaisia puoliintumisaikoja liitteessä 
III täsmennettyjen puoliintumisaikojen 
sijasta edellyttäen, että jäsenvaltio 
määrittelee kyseiset puoliintumisajat 
puunkorjuutuotteiden käyttöä tuontimaassa 
koskevien avointen ja todennettavien 
tietojen perusteella ja että ne ovat 
vähintään yhtä yksityiskohtaisia tai 
tarkkoja kuin liitteessä III tarkoitetut 
puoliintumisajat.

Or. en

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

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiot ottavat tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt, 
niiden on myös näin toimiessaan 
nojauduttava välittömän hajoamisen 
menetelmään.

4. Jos jäsenvaltiot ottavat tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt, 
niiden on myös näin toimiessaan otettava 
huomioon fossiilisten energialähteiden 
korvaaminen asianmukaisilla 
kansallisilla puoliintumisajoilla.

Or. de

Perustelu

Otettaessa huomioon energiatarkoituksiin käytetystä puusta aiheutuvat päästöt olisi otettava 
huomioon myös fossiilisten energialähteiden korvaaminen. Lisäksi energiapuu sitoo 
varastoitaessa huomattavia määriä hiilidioksidia.

Tarkistus 242
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiot ottavat tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt, 
niiden on myös näin toimiessaan 
nojauduttava välittömän hajoamisen 
menetelmään.

4. Jäsenvaltioiden on otettava tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
tai maahantuoduista puunkorjuutuotteista 
aiheutuvat päästöt, niiden on myös näin 
toimiessaan nojauduttava välittömän 
hajoamisen menetelmään.

Or. en

Tarkistus 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiot ottavat tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt, 
niiden on myös näin toimiessaan 
nojauduttava välittömän hajoamisen 
menetelmään.

4. Jos jäsenvaltiot ottavat tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt, 
niiden on myös näin toimiessaan 
nojauduttava välittömän hajoamisen 
menetelmään. Biomassan käytön avulla 
vältetyt päästöt voidaan laskea tiedoksi 
antamista varten.

Or. en

Tarkistus 244
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä III täsmennettyjen 
tietojen tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen perusteella.

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä III täsmennettyjen 
tietojen tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen ja UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten hyväksymien 
viitetasoja koskevien muutosten 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 245
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä III täsmennettyjen 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti liitteessä III täsmennettyjen 
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tietojen tarkistamiseksi tieteellisen 
kehityksen perusteella.

tietojen tarkistamiseksi, jotta ne vastaisivat 
UNFCCC:n, Kioton pöytäkirjan ja 
muiden niitä seuraavien kehysten elinten 
hyväksymiä muutoksia.

Or. en

Tarkistus 246
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Viljelymaan hoitoa, laidunmaan hoitoa, 

kasvillisuuden palauttamista sekä 
kosteikkojen kuivatusta ja 

uudelleenkostutusta koskevat 
tilinpitosäännöt

1. Jäsenvaltioiden on viljelymaan ja 
laidunmaan hoitoa koskevissa tileissä 
otettava huomioon tällaisista toimista 
aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion 
perusvuonna aiheutuneilla päästöillä ja 
poistumilla, jotka on päätöksen 13/CMP.1 
liitteen mukaisesti ilmoitettu UNFCCC:lle 
kyseisen jäsenvaltion perusvuoden 
päästötietoja koskevassa ensimmäisessä 
tarkistetussa raportissa.
2. Jos jäsenvaltio päättää laatia ja 
ylläpitää kasvillisuuden palauttamista 
ja/tai kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskevia tilejä, sen 
on sovellettava 1 kohdassa täsmennettyä 
laskentamenetelmää.
Jäsenvaltioiden on kosteikkojen 



AM\909714FI.doc 25/68 PE494.534v01-00

FI

kuivatusta ja uudelleenkostutusta 
koskevissa tileissä otettava huomioon 
päästöt ja poistumat, jotka aiheutuvat 
tällaisesta toiminnasta kaikilla maa-
alueilla, jotka on kuivattu vuodesta 1990 
alkaen ja kaikilla maa-alueilla, jotka on 
uudelleenkostutettu vuodesta 1990 
alkaen.

Or. de

Perustelu

UNFCCC:n puitteissa ei kansainvälisellä tasolla ole sopimusta pakollisesta laajentamisesta 
maataloustoimiin. Lisäksi ehdotettuun tilinpitojärjestelmään liittyy korkea epävarmuustekijä 
ja byrokraattisia kuluja.

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

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Viljelymaan hoitoa, laidunmaan hoitoa, 
kasvillisuuden palauttamista sekä 
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskevat 
tilinpitosäännöt

Viljelymaan hoitoa, laidunmaan hoitoa, 
kasvillisuuden palauttamista sekä 
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskevien tilien 
ylläpitäminen

Or. en

Perustelu

Tämän päätösehdotuksen tarkoitus on antaa jäsenvaltioille kehys, jolla ne voivat parantaa 
kasvihuonekaasuja koskevia kansallisia inventaarioitaan (erityisesti LULUCF-sektorilla). 
Kyseessä on siis "harjoitus" eikä tavoitteiden asettaminen. Sen vuoksi pitäisi "tilinpidon" 
sijaan käyttää käsitettä "raportointi", mutta ottaen huomioon eri toiminnoista saatavat 
hyvitykset (esimerkiksi "metsänhoito" on nielu) 3 artiklan otsikossa käytetty sanamuoto 
"LULUCF-tilien […] ylläpitoa…" on sopivampi, kun viitataan yleisesti LULUCF-sektoriin 
eikä ainoastaan metsänhoitoon.
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Tarkistus 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viljelymaan ja 
laidunmaan hoitoa koskevissa tileissä
otettava huomioon tällaisista toimista 
aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

1. Jos jäsenvaltio päättää laatia ja 
ylläpitää tilejä, jotka koskevat 3 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja luokkia, sen on, 
tilinpitosääntöjä koskevia tulevia 
kansainvälisiä päätöksiä rajoittamatta, 
otettava huomioon tällaisista toimista 
aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen Durbanin sopimukseen – tilinpito päätettiin tehdä pakolliseksi ainoastaan 
metsänhoidon osalta. Komission ehdotuksessa mennään kansainvälisiä sääntöjä pidemmälle 
ja siten luodaan jäsenvaltioita ja toimijoita koskevia uusia vääristymiä.

Tarkistus 249
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viljelymaan ja 
laidunmaan hoitoa koskevissa tileissä 
otettava huomioon tällaisista toimista 

1. Jos jäsenvaltio laatii ja ylläpitää 
viljelymaan ja laidunmaan hoitoa koskevia 
tilejä, sen on merkittävä tällaisista toimista 
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aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

Or. de

Tarkistus 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viljelymaan ja 
laidunmaan hoitoa koskevissa tileissä
otettava huomioon tällaisista toimista 
aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

1. Siinä tapauksessa, että jäsenvaltio 
päättää laatia ja ylläpitää tilejä, jotka 
koskevat 3 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuja luokkia, sen on, 
kansainvälisiä tilinpitosääntöjä koskevia 
tulevia päätöksiä rajoittamatta, otettava 
huomioon tällaisista toimista aiheutuvat 
päästöt ja poistumat, jotka lasketaan 
kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

Or. en
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Perustelu

Mukauttaminen Durbanissa tehtyyn ilmastonmuutossopimukseen – tilinpito päätettiin tehdä 
pakolliseksi ainoastaan metsänhoidon osalta. Komission ehdotuksessa mennään 
kansainvälisiä sääntöjä pidemmälle ja siten luodaan jäsenvaltioita ja toimijoita koskevia 
uusia vääristymiä.

Tarkistus 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on viljelymaan ja 
laidunmaan hoitoa koskevissa tileissä
otettava huomioon tällaisista toimista 
aiheutuvat päästöt ja poistumat, jotka 
lasketaan kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden päästöinä ja poistumina, 
joista vähennetään arvo, joka saadaan 
kertomalla kyseisen tilinpitokauden 
kattamien vuosien määrä tällaisista 
toimista kyseisen jäsenvaltion perusvuonna 
aiheutuneilla päästöillä ja poistumilla, jotka 
on päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
ilmoitettu UNFCCC:lle kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa.

1. Jos jäsenvaltio päättää laatia ja 
ylläpitää viljelymaan ja laidunmaan hoitoa, 
kasvillisuuden palauttamista ja/tai 
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskevia tilejä, 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
tällaisista toimista aiheutuvat päästöt ja 
poistumat, jotka lasketaan kunkin liitteessä 
I täsmennetyn tilinpitokauden päästöinä ja 
poistumina, joista vähennetään arvo, joka 
saadaan kertomalla kyseisen 
tilinpitokauden kattamien vuosien määrä 
tällaisista toimista kyseisen jäsenvaltion 
perusvuonna aiheutuneilla päästöillä ja 
poistumilla, jotka on päätöksen 13/CMP.1 
liitteen mukaisesti ilmoitettu UNFCCC:lle 
kyseisen jäsenvaltion perusvuoden 
päästötietoja koskevassa ensimmäisessä 
tarkistetussa raportissa.

Or. en

Tarkistus 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Jos jäsenvaltio päättää laatia ja ylläpitää 
kasvillisuuden palauttamista ja/tai
kosteikkojen kuivatusta ja 
uudelleenkostutusta koskevia tilejä, sen 
on sovellettava 1 kohdassa täsmennettyä 
laskentamenetelmää.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 253
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 2 kohdassa asetetut edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevat luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvat päästöt 3 artiklan 1 kohdan a, b, 
d, e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle. Jos jäsenvaltiot 
eivät ota tällaisia päästöjä huomioon, ne 
eivät voi ottaa huomioon myöskään 
myöhempiä poistumia maa-alueilla, joilla 
kyseiset luonnolliset häiriötekijät ovat 
tapahtuneet. Laskelmien ulkopuolelle ei 
saa kuitenkaan jättää kasvihuonekaasujen 
lähteistä syntyviä muusta kuin ihmisen 
toiminnasta peräisin olevia luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvia päästöjä, jotka 
on otettu mukaan 6 artiklan 4, 5 tai 6 
kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden 
viitetason laskentaan.

1. Jos 2 kohdassa asetetut edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevat luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvat päästöt 3 artiklan 1 kohdan a, b, 
d, e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle. Jos jäsenvaltiot 
eivät ota tällaisia päästöjä huomioon, ne 
eivät voi ottaa huomioon myöskään 
myöhempiä poistumia maa-alueilla, joilla 
kyseiset luonnolliset häiriötekijät ovat 
tapahtuneet. Laskelmien ulkopuolelle ei 
saa kuitenkaan jättää kasvihuonekaasujen 
lähteistä syntyviä muusta kuin ihmisen 
toiminnasta peräisin olevia luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvia päästöjä, jotka 
on otettu mukaan 6 artiklan 4, 5 tai 6 
kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden 
ainoastaan metsänhoitoa koskevaan
viitetason laskentaan.

Or. pl
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Tarkistus 254
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 2 kohdassa asetetut edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevat luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvat päästöt 3 artiklan 1 kohdan a, b, 
d, e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle. Jos jäsenvaltiot 
eivät ota tällaisia päästöjä huomioon, ne 
eivät voi ottaa huomioon myöskään 
myöhempiä poistumia maa-alueilla, joilla 
kyseiset luonnolliset häiriötekijät ovat 
tapahtuneet. Laskelmien ulkopuolelle ei 
saa kuitenkaan jättää kasvihuonekaasujen 
lähteistä syntyviä muusta kuin ihmisen 
toiminnasta peräisin olevia luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvia päästöjä, jotka 
on otettu mukaan 6 artiklan 4, 5 tai 
6 kohdan mukaiseen jäsenvaltioiden 
viitetason laskentaan.

1. Jos 2 kohdassa asetetut edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevat luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvat päästöt 3 artiklan 1 kohdan a, b, 
d, e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle. Laskelmien 
ulkopuolelle ei saa kuitenkaan jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevia luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvia päästöjä, jotka on otettu mukaan 
6 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan mukaiseen 
jäsenvaltioiden viitetason laskentaan.

Or. it

Tarkistus 255
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja d kohdan 
mukaisia tilinpitovelvoitteitaan koskevien 

2. Jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja d kohdan 
mukaisia tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
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laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät yhden vuoden aikana 5 prosenttia
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa, 
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät yhden vuoden aikana 1 prosenttia
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa,
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. it

Tarkistus 256
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 3 
artiklan 1 kohdan a, b ja d kohdan 
mukaisia tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät yhden vuoden aikana 5 prosenttia 
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa, 
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että seuraavat edellytykset 

2. Jäsenvaltiot voivat jättää tilinpidon 
ulkopuolelle vuosittain tai toisen 
velvoitekauden lopussa luonnollisista 
häiriötekijöistä peräisin olevat päästöt, 
jotka ylittävät minkä tahansa yhden 
vuoden aikana metsänhoitoon liittyvän 
taustatason ja marginaalin, jos 
marginaalia tarvitaan.
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täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei ole yhdenmukainen voimassa olevien kansainvälisten sopimusten 
kanssa.

Tarkistus 257
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 
3 artiklan 1 kohdan e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät yhden vuoden aikana 5 prosenttia
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa, 
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että 9 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

3. Lisäksi jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 
3 artiklan 1 kohdan e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 
ylittävät yhden vuoden aikana 1 prosenttia
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa, 
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että 9 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. it

Tarkistus 258
Oreste Rossi
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Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on 7 artiklan mukaisesti 
sisällytettävä 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tileihinsä päästöt, jotka 
aiheutuvat pelastushakkuusta peräisin 
olevista puunkorjuutuotteista.

4. Jäsenvaltiot voivat lisäksi 7 artiklan 
mukaisesti jättää 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen tiliensä ulkopuolelle
päästöt, jotka aiheutuvat pelastushakkuusta 
peräisin olevista puunkorjuutuotteista.

Or. it

Tarkistus 259
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
perusteella tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
tarkistamiseksi UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
pienten muutosten huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden sanamuodon tarkoituksena on rajata siirretyn vallan soveltamisalaa.

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

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
tarkistamiseksi tieteellisen kehityksen 
perusteella tai UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
tarkistusten huomioon ottamiseksi.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti 2 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettujen edellytysten 
tarkistamiseksi UNFCCC:n tai Kioton 
pöytäkirjan elinten säädöksiin tekemien 
pienten muutosten huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämän uuden sanamuodon tarkoituksena on rajata siirretyn vallan soveltamisalaa.

Tarkistus 261
Elisabeth Köstinger

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission suuremmat toimintamahdollisuudet liittyvät liian vahvasti jäsenvaltioiden 
toimivaltaan kuuluviin politiikanaloihin, kuten metsäpolitiikkaan ja maaperän suojeluun.

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

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koko 10 artikla poistetaan. LULUCF-toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille 
ylimääräistä taakkaa ilman, että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat 
kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä ne olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan 
toiseen pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa.

Tarkistus 263
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus kansallisista toimintasuunnitelmista menee pidemmälle kuin Durbanissa 
sovittiin. Koska LULUCF-sektori ei edistä EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, 
ehdotettujen toimien tarkoitus on kyseenalainen. Ehdotetut toimet ovat myös epämääräisiä, ja 
suositukset, joita komissio voisi antaa jäsenvaltioiden raportoinnin perusteella, eivät ole 
jäsenvaltioiden ennakoitavissa. Ehdotetut LULUCF-toimintasuunnitelmat ovat ristiriidassa 
sen kanssa, että EU:lla ei ole toimivaltaa metsätalouden alalla, sillä se on kansallinen asia.

Tarkistus 264
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. sv
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Tarkistus 265
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista.

Jäsenvaltioiden on viimeistään yhden 
vuoden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
vapaaehtoisuuden pohjalta tiedoksi 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista.Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. pl

Tarkistus 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Jäsenvaltioiden on viimeistään yhden 
vuoden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle
erillisenä asiakirjana tai osana 
vähähiilistä kehitystä koskevia kansallisia 
strategioitaan tai muita strategia-
asiakirjojaan luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joissa vahvistetaan 
niiden toimet, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. en

Tarkistus 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että asianomaiset 
sidosryhmät tulevat kuulluiksi. LULUCF-
toimintasuunnitelmat on tarkoitettu 
katsottaviksi olennaiseksi osaksi 
vähähiilistä kehitystä koskevia kansallisia 
strategioita.

Or. en

Tarkistus 268
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 

Jäsenvaltioiden on viimeistään yhden 
vuoden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
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luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

erillisenä asiakirjana tai selvästi 
tunnistettavana osana asetuksen (EU) 
N:o .../... [komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 
muiden ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen raportoimiseksi kansallisella ja 
unionin tasolla (COM(2011)0789 
lopullinen – 2011/0372(COD)] 14 ja 
15 artiklan mukaisia 
raportointivaatimuksia tiedot LULUCF-
toimista, joiden tavoitteena on rajoittaa tai 
vähentää päästöjä sekä ylläpitää tai lisätä 
poistumia, jotka aiheutuvat 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuista toimista. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laaja 
joukko sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. en

Tarkistus 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 
kahdeksantoista kuukauden kuluttua 
kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden alkamisesta laadittava ja 
toimitettava komissiolle LULUCF-
toimintasuunnitelmat, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
toimista ja 3 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuista toimista, jos 
niitä koskevat järjestelmät on perustettu ja 
niistä on saatavilla tietoja. Jäsenvaltioiden 
on kuultava sidosryhmiä 
toimintasuunnitelmia laatiessaan.
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Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 270
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Jäsenvaltioiden on viimeistään yhden 
vuoden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
erillisenä asiakirjana tai selvästi 
tunnistettavana osana vähähiilistä 
kehitystä koskevia kansallisia 
strategioitaan LULUCF-
toimintasuunnitelmat, joissa vahvistetaan 
niiden toimet, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. en

Tarkistus 271
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
laadittava ja toimitettava komissiolle 
luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joiden tavoitteena 
on rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden alkamisesta 
esitettävä komissiolle LULUCF-
toimintasuunnitelmissa käytännön 
toimensa, joiden tavoitteena on rajoittaa tai 
vähentää päästöjä sekä ylläpitää tai lisätä 
poistumia, jotka aiheutuvat 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuista toimista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laaja 
joukko sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. de

Tarkistus 272
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

LULUCF-toimintasuunnitelmia 
koskevien luonnosten on katettava 
liitteessä I täsmennetty asianomainen 
tilinpitokausi.

Kun jäsenvaltio raportoi LULUCF-
toimistaan osana asetusta (EU) N:o …/… 
[komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 
muiden ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen raportoimiseksi kansallisella ja 
unionin tasolla (COM(2011)0789 
lopullinen – 2011/0372(COD)], 
sovelletaan kyseisessä asetuksessa 
määriteltyjä raportointia koskevia 
ajankohtia.
LULUCF-toimien on katettava liitteessä I 
täsmennetty asianomainen tilinpitokausi.

Or. en
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Tarkistus 273
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

LULUCF-toimintasuunnitelmia 
koskevien luonnosten on katettava 
liitteessä I täsmennetty asianomainen 
tilinpitokausi.

LULUCF-toimintasuunnitelmien on 
katettava liitteessä I täsmennetty 
asianomainen tilinpitokausi.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

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

Komission teksti Tarkistus

Komission avuksi kansallisten 
toimintasuunnitelmien arviointiin 
perustetaan asiantuntijoista koostuva 
tilapäinen työryhmä.

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan komissio ymmärtäisi jäsenvaltioiden toteuttamat toimet mahdollisimman 
hyvin, sen tukena olisi oltava korkean tason ryhmä teknisiä/LULUCF-asiantuntijoita.
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Tarkistus 275
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
LULUCF-toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

Poistetaan.

a) kuvaus päästöjen ja poistumien 
aiemmista suuntauksista;
b) päästöjä ja poistumia koskevat 
ennusteet asianomaiseksi 
tilinpitokaudeksi;
c) analyysi päästöjen rajoittamista tai 
vähentämistä sekä poistumien 
ylläpitämistä tai lisäämistä koskevista 
mahdollisuuksista;
d) luettelo toimenpiteistä, tarvittaessa 
liitteessä IV täsmennetyt toimenpiteet 
mukaan lukien, joita on määrä toteuttaa 
hillitsemismahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi, jos niitä on c 
alakohdassa tarkoitetun analyysin 
mukaisesti yksilöity;
e) suunnitellut toimintalinjat d 
alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
kuvaus kyseisten toimenpiteiden oletetusta 
vaikutuksesta päästöihin ja poistumiin;
f) aikataulut d alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden hyväksymiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. sv

Tarkistus 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä
LULUCF-toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

2. Jäsenvaltioiden on harkittava 
sisällyttävänsä LULUCF-
toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

Or. en

Tarkistus 277
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
LULUCF-toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

2. Jäsenvaltioiden on harkittava 
sisällyttävänsä LULUCF-toimiinsa
seuraavat tiedot, jotka koskevat kutakin 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimea:

Or. en

Tarkistus 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
LULUCF-toimintasuunnitelmia koskeviin
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

2. Jäsenvaltioiden on harkittava 
sisällyttävänsä LULUCF-
toimintasuunnitelmiinsa seuraavat seikat, 
jotka koskevat 3 artiklan 1 kohdan 
ensimmäistä alakohtaa ja järjestelmien 
ollessa käytössä ja tietoa saatavissa 
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3 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa:

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 279
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä
LULUCF-toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

2. Jäsenvaltioiden on harkittava 
sisällyttävänsä LULUCF-
toimintasuunnitelmia koskeviin 
luonnoksiinsa seuraavat tiedot, jotka 
koskevat kutakin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua toimea:

Or. en

Tarkistus 280
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) analyysi päästöjen rajoittamista tai 
vähentämistä sekä poistumien ylläpitämistä 
tai lisäämistä koskevista mahdollisuuksista;

c) analyysi päästöjen rajoittamista tai 
vähentämistä sekä poistumien ylläpitämistä 
tai lisäämistä koskevista mahdollisuuksista,
mukaan lukien eniten kasvihuonekaasuja 
tuottavien materiaalien ja energian 
raaka-aineiden korvaaminen;
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Or. en

Tarkistus 281
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luettelo toimenpiteistä, tarvittaessa 
liitteessä IV täsmennetyt toimenpiteet 
mukaan lukien, joita on määrä toteuttaa 
hillitsemismahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi, jos niitä on c 
alakohdassa tarkoitetun analyysin 
mukaisesti yksilöity;

d) luettelo toimenpiteistä, tarvittaessa 
muun muassa liitteessä IV alustavasti 
täsmennetyt ja kunkin jäsenvaltion 
määrittelemät kansallisiin oloihin 
parhaiten soveltuvat toimenpiteet mukaan 
lukien, joita on määrä toteuttaa 
hillitsemismahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi, jos niitä on c 
alakohdassa tarkoitetun analyysin 
mukaisesti yksilöity;

Or. en

Tarkistus 282
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luettelo toimenpiteistä, tarvittaessa 
liitteessä IV täsmennetyt toimenpiteet 
mukaan lukien, joita on määrä toteuttaa 
hillitsemismahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi, jos niitä on c 
alakohdassa tarkoitetun analyysin 
mukaisesti yksilöity;

d) politiikat, joiden tarkoituksena on 
edistää kestävää metsänhoitoa ja kestävää 
maankäyttöä; jäsenvaltiot voivat pyytää 
komissiolta teknistä ja toiminnallista 
ohjausta tässä alakohdassa tarkoitetuissa 
asioissa;

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman,
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että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 283
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) suunnitellut toimintalinjat d 
alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
kuvaus kyseisten toimenpiteiden oletetusta 
vaikutuksesta päästöihin ja poistumiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 284
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) aikataulut d alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden hyväksymiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 285
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) aikataulut d alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden hyväksymiseksi ja 
täytäntöönpanemiseksi.

f) alustavat aikataulut d alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
hyväksymiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 286
Kārlis Šadurskis

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa jäsenvaltioille ohjausta ja 
teknistä apua ja hyväksyy LULUCF-
toimintasuunnitelmia koskevat 
erityisohjeet.

Or. en

Tarkistus 287
Riikka Manner
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Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli jäsenvaltioilla on maa- ja 
metsätalousalaa koskevia kansallisia 
ohjelmia tai toimintasuunnitelmia ja 
mikäli kyseiset ohjelmat vastaavat 
liitteessä IV tarkoitettuja toimenpiteitä, 
jäsenvaltiot voivat korvata LULUCF-
toimintasuunnitelmat kyseisillä ohjelmilla 
ja toimintasuunnitelmilla.

Or. en

Tarkistus 288
Bas Eickhout

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on LULUCF-
toimintasuunnitelmissaan asetettava 
päästöjen rajoittamista tai vähentämistä 
ja poistumien ylläpitämistä tai lisäämistä 
koskevia tavoitteita tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluville toimille ottaen 
huomioon hillitsemismahdollisuudet. 
Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa 
varmistettava, että niiden poistumat eivät 
pienene tai että LULUCF-sektorin päästöt 
vähenevät verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Or. en

Tarkistus 289
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi jäsenvaltion 
luonnoksen LULUCF-
toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
komission arvion vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 290
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi jäsenvaltion 
luonnoksen LULUCF-
toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Poistetaan.
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Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
komission arvion vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 291
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta.Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 292
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 

Poistetaan.
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vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Or. sv

Tarkistus 293
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa tarvittaessa 
suosituksia parantaakseen jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä päästöjen rajoittamiseen tai 
vähentämiseen ja poistumien 
ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa tarvittaessa 
käytännön suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Or. de

Tarkistus 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 

Komissio voi kerätä tietoa jäsenvaltioiden 
toimista ja julkaista ne raportissa 
helpottaakseen tiedon ja hyvien 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
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vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

välillä.

Or. en

Tarkistus 295
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Komissio voi yhdistää kaikkien 
jäsenvaltioiden LULUCF-
toimintasuunnitelmia koskevat 
havaintonsa helpottaakseen tiedon ja
hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden
välillä.

Or. en

Tarkistus 296
Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 

Komissio suorittaa jäsenvaltioiden 
kuulemisia niiden LULUCF-
toimintasuunnitelmista. Komissio 
julkaisee yhteistyössä jäsenvaltioiden 
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vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

kanssa näiden kuulemisien tulokset ja 
antaa tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Or. de

Tarkistus 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Komissio julkaisee jäsenvaltioiden 
toimintasuunnitelmista 
yhteenvetoraportin.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 298
Matthias Groote
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Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä 
jäsenvaltiolta. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa tarvittaessa 
suosituksia parantaakseen jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä päästöjen rajoittamiseen tai 
vähentämiseen ja poistumien 
ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Sen jälkeen kun jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet kaikki asiaankuuluvat tiedot,
komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa ja varmistaa, onko 
jäsenvaltio noudattanut suuntaviivoja ja 
täyttääkö se vaatimukset. Komissio 
julkaisee kyseisen arvioinnin tulokset ja 
voi antaa tarvittaessa suosituksia 
parantaakseen jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen 
ja poistumien ylläpitämiseen tai 
lisäämiseen.

Or. de

Tarkistus 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
komission arvion vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 300
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
komission arvion vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 301
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön saataville 
kolmen kuukauden kuluessa komission 
arvion vastaanottamisesta.

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot huomioon ja julkaistava 
LULUCF-toimintasuunnitelmansa 
sähköisessä muodossa ja saatettava se 
yleisön saataville kolmen kuukauden 
kuluessa komission arvion 
vastaanottamisesta.

Or. de

Tarkistus 302
Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon ja 
julkaistava LULUCF-
toimintasuunnitelmansa sähköisessä 
muodossa ja saatettava se yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
komission arvion vastaanottamisesta.

Jäsenvaltioiden on otettava komission 
kuulemisten tulokset asianmukaisesti 
huomioon.

Or. de

Tarkistus 303
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden puolivälissä 
ja kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden lopussa raportti, jossa 
kuvaillaan niiden LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
saavutettua edistystä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 304
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden puolivälissä ja 
kunkin liitteessä I täsmennetyn 

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tarpeen mukaan osana 
asetuksen (EU) N:o …/… [komission 
ehdotus Euroopan parlamentin ja 
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tilinpitokauden lopussa raportti, jossa 
kuvaillaan niiden LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
saavutettua edistystä.

neuvoston asetukseksi järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi 
ja raportoimiseksi sekä muiden 
ilmastonmuutosta koskevien tietojen 
raportoimiseksi kansallisella ja unionin 
tasolla (COM(2011)0789 lopullinen –
2011/0372(COD)] mukaista 
raportointiaan viimeistään kunkin 
liitteessä I täsmennetyn tilinpitokauden 
puolivälissä ja kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden lopussa 
raportti, jossa kuvaillaan niiden LULUCF-
toimien täytäntöönpanossa saavutettua 
edistystä.

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 ja 
4 kohdan mukaiset raportit yleisön 
saataville kolmen kuukauden kuluessa 
niiden toimittamisesta komissiolle.

Or. en

Tarkistus 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden puolivälissä 
ja kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tilinpitokauden lopussa raportti, jossa 
kuvaillaan niiden LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
saavutettua edistystä.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle viimeistään kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden lopussa 
raportti, jossa kuvaillaan niiden LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanossa 
saavutettua edistystä.

Komissio julkaisee yhteenvetoraportin 
jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanon edistymisestä.

Or. en
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Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 306
Riikka Manner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa kuuden kuukauden 
kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen 
raporttien vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Komissio julkaisee kyseiset raportit ja 
kyseisen arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen. 
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa kuuden kuukauden 

Poistetaan.
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kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen 
raporttien vastaanottamisesta.
Komissio julkaisee kyseiset raportit ja 
kyseisen arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen. 
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltioiden olisi niiden 
sijaan toteutettava toimenpiteitä kestävän metsänhoidon ja kestävän maankäytön 
edistämiseksi.

Tarkistus 308
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio arvioi LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa kuuden kuukauden 
kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen 
raporttien vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Komissio julkaisee kyseiset raportit ja 
kyseisen arvioinnin tulokset ja voi antaa 
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen. 
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon.

Or. en
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Tarkistus 309
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa kuuden kuukauden 
kuluessa 4 kohdassa tarkoitettujen
raporttien vastaanottamisesta.

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 310
Horst Schnellhardt

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kyseisen arvioinnin 
tulokset ja voi antaa tarvittaessa suosituksia 
parantaakseen jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen 
ja poistumien ylläpitämiseen tai 
lisäämiseen.

Komissio julkaisee kyseisen arvioinnin 
tulokset ja voi antaa tarvittaessa käytännön 
suosituksia parantaakseen jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä päästöjen rajoittamiseen tai 
vähentämiseen ja poistumien 
ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Or. de

Tarkistus 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee kyseiset raportit ja Komissio julkaisee kyseiset raportit ja 
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kyseisen arvioinnin tulokset ja voi antaa
tarvittaessa suosituksia parantaakseen 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä päästöjen 
rajoittamiseen tai vähentämiseen ja 
poistumien ylläpitämiseen tai lisäämiseen.
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
havainnot asianmukaisesti huomioon.

kyseisen arvioinnin tulokset tarvittaessa 
parantaakseen jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
päästöjen rajoittamiseen tai vähentämiseen 
ja poistumien ylläpitämiseen tai 
lisäämiseen.

Or. en

Tarkistus 312
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Raportointi- ja seurantavelvoitteet

Jäsenvaltioiden on sitouduttava 
täyttämään tähän päätökseen liittyvästä 
toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja 
poistumia koskevat seuranta- ja 
raportointivelvoitteensa asetuksen (EU) 
N:o …/… [komission ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä 
muiden ilmastonmuutosta koskevien 
tietojen raportoimiseksi kansallisella ja 
unionin tasolla (COM(2011)0789) 
lopullinen – 2011/0372(COD)] 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Tämän direktiivin tarkoitusta varten olisi 
olennaisempaa poistaa tämä säännös ja korvata se linkillä parhaillaan neuvoteltavana 
olevaan asetukseen järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja 
raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi 
kansallisella ja unionin tasolla (COM/2011/0789), jossa edellytetään, että jäsenvaltiot 
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seuraavat päästöjään ja poistumiaan EU:ssa ja raportoivat niistä.

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

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän päätöksen 
tilinpitosääntöjä uudelleen viimeistään 
vuoden kuluttua liitteessä I täsmennetyn 
ensimmäisen tilinpitokauden päättymisestä.

Komissio tarkastelee tämän päätöksen 
tilinpitosääntöjä uudelleen viimeistään 
vuoden kuluttua liitteessä I täsmennetyn 
ensimmäisen tilinpitokauden päättymisestä
kansainvälisten neuvottelujen ja 
UNFCCC:n perusteella.

Or. en

Perustelu

On ensiarvoisen tärkeää, että EU:n LULUCF-kehys on yhdenmukainen kansainvälisten 
sääntöjen kanssa, jotta helpotetaan kansallista raportointia ja vältetään vääristymät eri 
kehysten välillä. Lähentyminen kansainväliseen kehykseen (päätös 16./CMP.1) on 
suositeltavaa kansallisen raportoinnin helpottamiseksi ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 314
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa, 4 
artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 9 
kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa ja 9 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa, 
7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu valta komissiolle 
enintään viiden vuoden ajaksi tämän 
päätöksen voimaantulopäivästä.

Or. en
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Perustelu

Vaikka on suotavaa varmistaa, että kansainvälisen tilanteen muutokset voidaan ottaa 
huomioon unionissa, ja vaikka joidenkin valtuuksien siirtäminen voi siksi olla tarpeen, valta 
antaa delegoituja säädöksiä olisi rajoitettava tiukasti aikarajalla. Lisäksi komissio ei ole 
esittänyt mitään syitä sille, miksi päätöksessä ehdotettujen delegoitujen säädösten olisi 
jatkuttava velvoitekautta pidempään.

Tarkistus 315
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa, 4 
artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa,
7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän päätöksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa, 4 
artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa 
ja 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 316
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa, 4 
artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 9 kohdassa,
7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän päätöksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 4 artiklan 7 kohdassa, 7 
artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän päätöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en
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Tarkistus 317
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruttaa 2 artiklan 
2 kohdassa, 4 artiklan 7 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 7 artiklan 
6 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 
2 kohdassa, 4 artiklan 7 kohdassa, 
7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 318
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruttaa 2 artiklan 
2 kohdassa, 4 artiklan 7 kohdassa, 
6 artiklan 9 kohdassa, 7 artiklan 
6 kohdassa ja 9 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan
3 kohdassa, 4 artiklan 7 kohdassa, 
7 artiklan 6 kohdassa ja 9 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
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mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 319
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan, 4 
artiklan 7 kohdan, 6 artiklan 9 kohdan, 7 
artiklan 6 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan, 4 
artiklan 7 kohdan, 7 artiklan 6 kohdan ja 9 
artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 320
Kārlis Šadurskis

Ehdotus päätökseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan, 4 
artiklan 7 kohdan, 6 artiklan 9 kohdan, 7 
artiklan 6 kohdan ja 9 artiklan 4 kohdan

5. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 4 
artiklan 7 kohdan, 7 artiklan 6 kohdan ja 9 
artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu 
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nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 321
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2013.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2014.

Or. it

Tarkistus 322
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Liite I - taulukko – 2 rivi – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

Toimenpide kestää 1 päivästä tammikuuta 
2013 31 päivään joulukuuta 2020.

Toimenpide kestää 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020.

Or. it
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Tarkistus 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Liite III – "Puoliintumisajan oletusarvot" – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

2 vuotta paperin osalta 2 vuotta paperin ja energiapuun osalta

Or. de

Tarkistus 324
Julie Girling

Ehdotus päätökseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kansallisista toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille ylimääräistä taakkaa ilman, 
että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä 
ehdotetut toimintasuunnitelmat olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan toiseen 
pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa.

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

Ehdotus päätökseksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Koko liitteen IV poistaminen: LULUCF-toimintasuunnitelmista aiheutuisi jäsenvaltioille 
ylimääräistä taakkaa ilman, että niillä saavutettaisiin selkeää lisäarvoa. Ne johtaisivat 
kaksinkertaiseen sääntelyyn, sillä ne olisivat yhdenmukaiset yhteisen maatalouspolitiikan 
toiseen pilariin kuuluvien maatalouden ympäristötoimenpiteiden kanssa.

Tarkistus 326
Gaston Franco, Sophie Auconie

Ehdotus päätökseksi
Liite IV – g kohta – 5 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– puunkorjuutuotteiden valikoiman 
lisääminen;

– puunkorjuutuotteiden valikoiman 
lisääminen. Korjatusta puutavarasta 
peräisin olevat puutuotteet ovat myös 
merkittäviä hiilivarastoja, ja 
puumateriaali olisi katsottava korvaajaksi 
energiavaltaisille materiaaleille. 
Puunkorjuutuotteiden käytön lisäämistä 
olisi tuettava rakentamisessa, 
remontoinnissa ja julkisissa 
hankinnoissa;

Or. en

Perustelu

Osan puista korjaaminen on olennainen osa kestävää metsänhoitoa. Se antaa jäljelle jääville 
puille enemmän tilaa kasvaa ja voi vähentää kilpailua maaperän ravinteista ja 
auringonvalosta. Puutavaran käyttäminen sellaisten materiaalien sijaan, joiden 
valmistamisessa kuluu paljon energiaa, auttaa kasvihuoneilmiön torjunnassa esimerkiksi 
silloin, kun betoni- tai teräsrakenteet korvataan puisilla rungoilla tai palkeilla.


