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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden 
ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla 
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0789),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0433/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ...1 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean ...2 antaman lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL ....
2 EUVL....
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin 
päätös 1/CP.15 (’päätös 1/CP.15’ tai 
’Kööpenhaminan sitoumus’) ja UNFCCC:n 
osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 
(’päätös 1/CP.16' tai ’Cancunin 
sopimukset’) edistivät merkittävästi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
haasteiden käsittelyä tasapainoisella 
tavalla. Kyseisten päätösten perusteella 
otetaan käyttöön uusia seuranta- ja 
raportointivaatimuksia, joita sovelletaan 
niiden kunnianhimoisten 
päästövähennysten täytäntöönpanoon, 
joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet, ja annetaan tukea 
kehitysmaille. Näissä päätöksissä 
tunnustetaan myös se, että sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista 
huomiota kuin ilmastonmuutoksen 
hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 
edellytetään myös, että teollisuusmaat 
laativat vähähiilistä kehitystä koskevat 
strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten 
strategioiden tai suunnitelmien 
tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa 
nopean kasvun ja kestävän kehityksen 
jatkuminen. Tällä asetuksella ja sen 
delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava 
mainittujen sekä niiden tulevien seuranta-
ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, 
jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai 
UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn 
kansainväliseen sopimukseen. 

(4) UNFCCC:n osapuolten konferenssin 
päätös 1/CP.15 (’päätös 1/CP.15’ tai 
’Kööpenhaminan sitoumus’) ja UNFCCC:n 
osapuolten konferenssin päätös 1/CP.16 
(’päätös 1/CP.16' tai ’Cancunin 
sopimukset’) edistivät merkittävästi 
ilmastonmuutoksen aiheuttamien 
haasteiden käsittelyä tasapainoisella 
tavalla. Kyseisten päätösten perusteella 
otetaan käyttöön uusia seuranta- ja 
raportointivaatimuksia, joita sovelletaan 
niiden kunnianhimoisten 
päästövähennysten täytäntöönpanoon, 
joihin unioni ja jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet, ja annetaan tukea 
kehitysmaille. Näissä päätöksissä 
tunnustetaan myös se, että sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen edellyttää samanlaista 
huomiota kuin ilmastonmuutoksen 
hillitseminen. Päätöksessä 1/CP.16 
edellytetään myös, että teollisuusmaat 
laativat vähähiilistä kehitystä koskevat 
strategiat tai suunnitelmat. Tällaisten 
strategioiden tai suunnitelmien 
tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti 
vähähiilistä yhteiskuntaa ja varmistaa 
nopean kasvun ja kestävän kehityksen 
jatkuminen ja niiden olisi oltava pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteiden 
saavuttamista koskevan 
kustannustehokkaan lähestymistavan 
mukaisia. Tällä asetuksella ja sen 
delegoiduilla säädöksillä olisi helpotettava 
mainittujen sekä niiden tulevien seuranta-
ja raportointivaatimusten täytäntöönpanoa, 
jotka perustuvat uusiin päätöksiin tai 
UNFCCC:n puitteissa hyväksyttyyn 
kansainväliseen sopimukseen. 

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja 
energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehty päätös N:o 
406/2009/EY sekä direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppaa koskevan 
yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/29/EY, on 
uusi vahva merkki unionin ja 
jäsenvaltioiden sitoumuksesta vähentää 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjään. 
Unionin järjestelmä päästöjen 
seuraamiseksi ja raportoimiseksi olisi myös 
päivitettävä mainittuun lainsäädäntöön 
perustuvien uusien vaatimusten perusteella.

(5) Vuonna 2009 hyväksytty ilmasto- ja 
energiapaketti, erityisesti jäsenvaltioiden 
pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämiseksi 
vuoteen 2020 mennessä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 tehty päätös N:o 
406/2009/EY sekä direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppaa koskevan 
yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi 23 päivänä huhtikuuta 
2009 annettu direktiivi 2009/29/EY ja 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä 23 päivänä 
huhtikuuta 2009 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2009/28/EY1, on uusi vahva merkki 
unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksesta 
vähentää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjään. EU:n 
ilmastostrategian kolmas pilari, 
20 prosentin energiansäästöjen aikaan 
saaminen vuoteen 2020 mennessä, 
toteutetaan unionin lainsäädännössä 
energiatehokkuutta koskevalla 
direktiivillä, jolla kumotaan direktiivit 
2004/8/EY ja 2006/32/EY. Unionin 
järjestelmä päästöjen seuraamiseksi ja 
raportoimiseksi olisi myös päivitettävä 
mainittuun lainsäädäntöön perustuvien 
uusien vaatimusten perusteella.
________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaatimuksia, jotka koskevat 
jäsenvaltioiden suorittamaa 
meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen
seurantaa ja raportointia, olisi 
mukautettava tavalla, joka täydentää ja 
vastaa UNFCCC:n puitteissa sovittuja 
tavoitteita tai mahdollisimman pitkälle 
niitä aluksiin sovellettavia vaatimuksia, 
jotka on asetettu Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa tai 
meriliikenteen kasvihuonepäästöjä 
koskevan unionin toimenpiteen puitteissa. 
Tällainen seuranta ja raportointi parantaisi 
näiden päästöjen ymmärtämistä ja tukisi 
politiikan tehokasta täytäntöönpanoa.

(13) Vaatimuksia, jotka koskevat 
laivanvarustajien ja 
toiminnanharjoittajien toimittamien, 
meriliikenteeseen liittyvien ilmaston 
kannalta merkittävien tietojen seurantaa ja 
raportointia, olisi aluksista peräisin olevaa 
pilaantumista koskevien tietojen 
parantamiseksi ja tällaisten tietojen 
puutteellisuudesta aiheutuvan 
tehottomuuden poistamiseksi 
mukautettava tavalla, joka täydentää ja 
vastaa UNFCCC:n puitteissa sovittuja 
tavoitteita tai mahdollisimman pitkälle 
niitä aluksiin sovellettavia vaatimuksia, 
jotka on asetettu Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön (IMO) puitteissa tai 
meriliikenteen kasvihuonepäästöjä 
koskevan unionin toimenpiteen puitteissa. 
Laivanvarustajien olisi tehtävä selkoa
toimintansa vaikuttavuudesta IMOn 
energiatehokkuutta mittaavan 
suunnitteluindeksin (EEDI) ja IMOn 
energiatehokkuutta mittaavan 
toimintaindeksin (EEOI) mukaisesti, ja 
tehokkuutta koskevat tiedot olisi 
saatettava rahtaajien ja käyttäjien 
saataville. Tällainen seuranta ja raportointi 
parantaisi näiden päästöjen ymmärtämistä 
ja tukisi politiikan tehokasta 
täytäntöönpanoa.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää raportoida myös 
yksityislähteistä peräisin olevasta 
kehitysmaissa toteutettavien 
ilmastotoimien rahoittamisesta, joka 
poikkeaa hankkeiden rahoittamisesta 
joustovälineiden avulla, jossa hyvityksiä 
käytetään kasvihuonekaasujen 
vähentämistä koskevien velvoitteiden 
täyttämiseen teollisuusmaissa. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Unionin osuus kehitysmaissa 
toteutettavien kansainvälisten 
ilmastotoimien rahoituksesta olisi 
hoidettava enenevässä määrin unionin 
talousarvion kautta. Kaikki tulot, jotka 
saadaan toimista, joilla liikenteen 
kansainväliset päästöt sisällytetään 
unionin ilmastotavoitteisiin, olisi 
kerättävä keskitetysti ja kohdennettava 
kansainvälisten ilmastotoimien 
rahoittamiseen komission ehdottaman 
Maailman ilmasto- ja 
biodiversiteettirahaston välityksellä. 

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission olisi direktiivin 
2003/87/EY tulevassa tarkistamisessa 
arvioitava huutokaupasta saatujen tulojen 
käyttöä ja tuloista ilmoittamista koskevien 
säännösten täytäntöönpanoa ja 
harkittava, kohdennetaanko osa näistä 
tuloista Maailman ilmasto- ja 
biodiversiteettirahastoon ja unionin 
ilmastotoimiin. 

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) UNFCCC:n nykyisissä 
kasvihuonekaasujen raportointiohjeissa 
suositellaan, että metaanipäästöistä 
raportoidaan 100 vuoden aikajänteellä. 
Koska metaanin lämmitysvaikutus on 
suuri ja se säilyy ilmakehässä suhteellisen 
lyhyen aikaa, komission olisi 
analysoitava, miten 20 vuoden 
aikajänteen soveltaminen metaaniin 
vaikuttaisi unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteisiin.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon 
paitsi hiilidioksidipäästöjen (CO2) vuoksi 
myös muiden päästöjen ja mekanismien 
vuoksi, mukaan lukien typen oksidien 
päästöt ja cirrus-pilvien muodostuminen. 
Koska tieteellinen ymmärrys näistä 
vaikutuksista kehittyy nopeasti, tämän 
asetuksen puitteissa olisi tehtävä 
säännöllisesti ajankohtainen arviointi 
ilmailun muista kuin hiilidioksidin 
aiheuttamista vaikutuksista maailman 
ilmastoon. 

(22) Ilmailu vaikuttaa maailman ilmastoon 
paitsi hiilidioksidipäästöjen (CO2) vuoksi 
myös muiden päästöjen ja mekanismien 
vuoksi, mukaan lukien typen oksidien 
päästöt ja cirrus-pilvien muodostuminen. 
Koska tieteellinen ymmärrys näistä 
vaikutuksista kehittyy nopeasti, tämän 
asetuksen puitteissa olisi tehtävä 
säännöllisesti ajankohtainen arviointi 
ilmailun muista kuin hiilidioksidin 
aiheuttamista vaikutuksista maailman 
ilmastoon ja annettava suosituksia 
soveltuvista toimintavaihtoehdoista 
näiden vaikutusten käsittelemistä varten. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale ja johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen 20 artiklan 5 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset 
edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Jotta voidaan laatia 
yhdenmukaiset raportointivaatimukset 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
ilmastonmuutospolitiikan kannalta 
merkityksellisten tietojen seuraamiseksi, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen liitteen I tarkistusta, 

(25) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen 20 artiklan 5 kohdan 
täytäntöönpanoa koskevat yhdenmukaiset 
edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/20111 mukaisesti.
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jäsenvaltioiden raportointia maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta sekä meriliikenteestä, 
jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä, 
jäsenvaltioiden inventaarioiden 
asiantuntijatarkistusta, jäsenvaltioiden 
raportoinnin sisältöä, rakennetta, muotoa ja 
toimitusprosesseja koskevia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia sekä tiettyjen 
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden 
kumoamista ja muuttamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. 

(25 a) Jotta voidaan laatia yhdenmukaiset 
raportointivaatimukset 
kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden
ilmastonmuutospolitiikan kannalta 
merkityksellisten tietojen seuraamiseksi, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen liitteen I tarkistusta, 
jäsenvaltioiden raportointia maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta sekä meriliikenteestä, 
jäsenvaltioiden kansallisia järjestelmiä, 
jäsenvaltioiden inventaarioiden 
asiantuntijatarkistusta, jäsenvaltioiden 
raportoinnin sisältöä, rakennetta, muotoa ja 
toimitusprosesseja koskevia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia sekä tiettyjen 
tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden 
kumoamista ja muuttamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
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toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.
____
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) raportoidaan meriliikenteen CO2-
päästöistä; 

(e) raportoidaan meriliikenteen CO2- ja 
nokipäästöistä sekä typen oksidien 
päästöistä, 

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat ja 
sen mahdolliset päivitykset päätöksen 
1/CP.16 mukaisesti;

(a) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
määrälliset koko talouden 
päästövähennystavoitteet, vähähiilistä 
kehitystä koskevat strategiat ja niiden
mahdolliset päivitykset päätöksen 1/CP.16 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jäsenvaltioiden merisatamissa käyvistä 
merialuksista peräisin olevat 
kasvihuonekaasupäästöt;

(d) jäsenvaltioiden merisatamissa käyviin 
merialuksiin liittyvät ilmaston kannalta 
merkittävät tiedot;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin 
puolesta on kunkin laadittava ja pantava 
täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva 
strategia, jolla edistetään

1. Jäsenvaltioiden sekä komission unionin 
puolesta on kunkin laadittava ja pantava 
täytäntöön vähähiilistä kehitystä koskeva 
strategia, jolla varmistetaan

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattamista sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttamista sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantamista kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 

(b) päätökseen N:o 406/2009/EY 
perustuvien jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasujen vähennyssitoumusten 
noudattaminen sekä pitkäaikaisten 
päästövähennysten saavuttaminen sekä 
nielujen aikaansaamien poistumien 
parantaminen kaikilla sektoreilla 
noudattaen unionin tavoitetta vähentää 
päästöjä 80–95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna 
ja pyrkien vähintään kotimaisten 
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vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

päästöjen 25 prosentin vähennykseen 
vuoteen 2020 mennessä, 40 prosentin 
vähennykseen vuoteen 2030 mennessä ja 
60 prosentin vähennykseen vuoteen 2040 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna; 
perustana ovat IPCC:n mukaan tarvittavat 
vähennykset, jotka teollisuusmaiden on 
tehtävä ryhmänä.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden sekä komission 
unionin puolesta on tarkasteltava 
uudelleen vähähiilistä kehitystä koskevia 
strategioitaan ja päivitettävä niitä 
tarvittaessa vähintään viiden vuoden 
välein. 

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lisätään aineita tämän asetuksen 
liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen 
luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä 
luettelosta;

(a) lisätään aineita tämän asetuksen 
liitteessä I olevaan kasvihuonekaasujen 
luetteloon tai poistetaan niitä kyseisestä 
luettelosta niiden merkittävyyden 
perusteella ja noudattaen ennalta 
varautumisen periaatetta ja 
kansainvälisesti hyväksyttyjä ohjeita;

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asetetaan maankäyttöön, maankäytön 
muutokseen ja metsätalouteen liittyviä 
seuranta- ja raportointivaatimuksia 
mahdollisten uusien kansainvälisten 
sopimusten tai päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklan mukaisesti annetun säädöksen 
mukaisesti.

(b) asetetaan maankäyttöön, maankäytön
muutokseen ja metsätalouteen liittyviä 
seuranta- ja raportointivaatimuksia 
mahdollisten uusien kansainvälisten 
sopimusten tai päätöksen N:o 406/2009/EY 
9 artiklan mukaisesti annetun säädöksen 
mukaisesti pyrkien varmistamaan, että 
ympäristötavoitteista ei tingitä alan 
osallistuessa unionin päästövähennyksiin.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Uusiutuvien energianlähteiden käytöstä ja 
energiatehokkuudesta raportointi
1. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä tammikuuta 
edeltävältä vuodelta (vuosi X-2) 
a) energian 
kokonaisloppukulutuksestaan; 
b) uusiutuvista energianlähteistä 
saamansa energian osuudesta; sekä
c) biomassasta saamansa energian 
määrästä eroteltuna kiinteästä 
biomassasta ja nestemäisistä 
biopolttoaineista saatuun energiaan sekä 
jätteistä ja tähteistä saatuun 
bioenergiaan.
2. Komissio antaa ...* 29 artiklan 
mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa 
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määritetään vaatimukset 
energiansäästöjen ja energiatehokkuuden 
seurannalle ja niistä raportoinnille. 
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 
energiatehokkuutta koskevan unionin 
lainsäädännön edellytysten mukaisia. 
3. Jäsenvaltioiden on saatettava 
1 kohdassa tarkoitetut raportit yleisön 
saataville. 
_______
* Kuuden kuukauden kuluttua 
energiatehokkuutta koskevan direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Meriliikenteestä peräisin olevien CO2-
päästöjen raportointi

Meriliikenteeseen liittyvistä ilmaston 
kannalta merkittävistä tiedoista raportointi

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa
tämän asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoitu säädös, jossa määritetään 
vaatimukset niiden CO2-päästöjen
seurannalle ja raportoimiselle, jotka ovat 
peräisin jäsenvaltioiden merisatamissa 
käyvien merialusten meriliikenteestä. 
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 

1. Komissio antaa tämän asetuksen 
29 artiklan mukaisesti viimeistään 
[30 päivänä tammikuuta 2013] 
delegoidun säädöksen, jossa määritetään 
vaatimukset niiden ilmaston kannalta 
merkittävien tietojen seurannalle ja 
raportoimiselle, jotka kytkeytyvät 
jäsenvaltioiden merisatamissa käyvien 
merialusten meriliikenteeseen. Seurantaa 
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johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen vaatimusten kanssa sekä 
mahdollisimman pitkälle niiden 
vaatimusten kanssa, joita sovelletaan 
aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin 
lainsäädännön perusteella. Seuranta- ja 
raportointivaatimuksissa on 
mahdollisimman pitkälle pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen ja
ylläpidon avulla. 

ja raportoimista edellyttäviin ilmaston 
kannalta merkittäviin tietoihin kuuluvat:

– CO2- ja nokipäästöt sekä typen oksidien 
päästöt;
– satamien väliseen liikennöintiin käytetty 
keskimääräinen aika sekä
– vuodesta 2015 lähtien toiminnan 
vaikuttavuus suhteessa IMOn 
energiatehokkuutta mittaavaan 
suunnitteluindeksiin (EEDI) ja IMOn 
energiatehokkuutta mittaavaan 
toimintaindeksiin (EEOI) sekä alusten 
energiatehokkuuden 
hallinnointisuunnitelman (SEEMP) 
soveltamisen vaikutukset. 
Vahvistettujen seuranta- ja 
raportointivaatimusten on oltava 
johdonmukaisia UNFCCC:n puitteissa 
sovittujen menetelmien kanssa sekä 
mahdollisimman pitkälle niiden 
menetelmien kanssa, joita sovelletaan 
aluksiin IMO:n puitteissa tai meriliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevan unionin 
lainsäädännön vaatimusten perusteella. 
Seuranta- ja raportointivaatimuksissa on 
mahdollisimman pitkälle pyrittävä 
minimoimaan jäsenvaltioiden työmäärä, 
myös tietojen keskitetyn keräyksen,
ylläpidon ja julkaisemisen avulla. 
Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin 
merkittäviä päästöjä aiheuttaviin aluksiin, 
ja ainakin eri luokkien säiliöaluksiin, 
irtolastialuksiin, rahti- ja konttialuksiin, 
lauttoihin, risteilijöihin, ajoneuvoja 
kuljettaviin rahtialuksiin sekä fossiilisia 
polttoaineita irtolastina kuljettaviin 
aluksiin, jotka eivät ole kooltaan 
vähämerkityksisiä ja täyttävät 
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asianmukaiset liikennöinnin raja-arvot. 

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli annetaan säädös 1 kohdan 
nojalla, jäsenvaltioiden on kyseisen 
säädöksen perusteella määritettävä ja 
raportoitava komissiolle kunakin vuonna 
(vuosi X) viimeistään 15 päivänä 
tammikuuta vuoden X-2 osalta 
meriliikenteestä peräisin olevat CO2-
päästöt. 

2. Kun delegoitu säädös on annettu 
1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on 
määritettävä ja kerättävä komissiolle ja 
Euroopan meriturvallisuusvirastolle 
(EMSA) kunakin vuonna (vuosi X) 
viimeistään 15 päivänä tammikuuta vuoden 
X-2 osalta meriliikenteeseen liittyvät 
ilmaston kannalta merkittävät tiedot ja 
saatettava ne yleisön saataville. Tiedot on 
saatettava saataville siten, että rahtaajat 
tai tällaisten alusten käyttäjät voivat 
hyödyntää niitä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) EMSA analysoi muun muassa 
meriliikenteen kokonaisvaikutusta 
maailman ilmastoon 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen perusteella, 
mukaan luettuna muun kuin 
hiilidioksidin, esimerkiksi noen ja 
aerosolien, vaikutukset ja laatii ennusteita 
tarvittaessa mallintamisen ja 
liikennöintitietojen perusteella. EMSA 
tarkastelee mallintamista säännöllisesti 
uudelleen viitaten tieteelliseen 
kehitykseen.



PE483.710v01-00 20/33 PR\893782FI.doc

FI

EMSA saattaa myös alusten toiminnan 
vaikuttavuutta koskevat tiedot yleisön 
saataville viitaten IMOn EEDI:in, 
EEOI:in ja SEEMP:hen ja esittää 
vaikuttavuuden merkitsemistä koskevia 
vaihtoehtoja. 

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedot niistä kansallisista politiikoista ja 
toimenpiteistä ja niiden unionin 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai 
vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
päästöjä tai parannetaan nielujen 
aikaansaamia poistumia, esitettyinä 
sektorikohtaisesti kustakin tämän asetuksen 
liitteessä I tarkoitetusta 
kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on 
viitattava sovellettaviin kansallisiin tai 
unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, 
jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on 
sisällettävä 

(c) tiedot niistä kansallisista politiikoista ja 
toimenpiteistä ja niiden unionin 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, joilla rajoitetaan tai 
vähennetään kasvihuonekaasujen lähteistä 
syntyviä ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
päästöjä tai parannetaan nielujen 
aikaansaamia poistumia, lisätään 
uusiutuvista energianlähteistä saatavan 
energian osuutta tai vähennetään 
energian kokonaisloppukulutusta, 
esitettyinä sektorikohtaisesti kustakin 
tämän asetuksen liitteessä I tarkoitetusta 
kasvihuonekaasusta. Näissä tiedoissa on 
viitattava sovellettaviin kansallisiin tai 
unionin politiikkoihin, erityisesti niihin, 
jotka koskevat ilmanlaatua, ja niiden on 
sisällettävä 

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vi) ennusteet politiikkojen ja (vi) ennusteet politiikkojen ja 
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toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista 
sekä tilanteen mukaan selvitykset 
politiikkojen ja toimenpiteiden 
toteutuneista kustannuksista;

toimenpiteiden arvioiduista kustannuksista 
ja hyödyistä sekä tilanteen mukaan 
selvitykset politiikkojen ja toimenpiteiden 
toteutuneista kustannuksista ja hyödyistä;

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltion 
toimet muodostavat merkittävän osan 
kansallisen tason ponnisteluista, sekä siitä, 
missä määrin yhteistoteutuksen (JI) ja 
puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) ja 
kansainvälisen päästökaupan käytöllä on 
tarkoitus täydentää kotimaisia toimia
Kioton pöytäkirjan asiaa koskevien 
säännösten ja niiden perusteella 
annettavien päätösten mukaisesti. 

(f) tiedot siitä, missä määrin jäsenvaltion 
toimet muodostavat merkittävän osan 
kansallisen tason ponnisteluista, sekä siitä, 
missä määrin yhteistoteutuksen (JI) ja 
puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) ja 
kansainvälisen päästökaupan käytöllä on 
tarkoitus täydentää lähtötason aiemman 
tason alittumiseen johtavia kotimaisia 
päästövähennyksiä Kioton pöytäkirjan 
asiaa koskevien säännösten ja niiden 
perusteella annettavien päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tiedot siitä, missä määrin 
jäsenvaltion toiminta sopii yhteen unionin 
pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin 
sovellettavan kustannustehokkaan 
lähestymistavan kanssa. 

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle 
kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 15 
päivänä tammikuuta:

Jäsenvaltioiden on yhteistä mallia käyttäen 
raportoitava komissiolle kunakin vuonna 
(vuosi X) viimeistään 15 päivänä 
maaliskuuta:

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia 
lisävaroja UNFCCC:n puitteissa ja kuinka 
tämä on laskettu;

(i) tiedot siitä, ovatko jäsenvaltion 
kehitysmaille tarjoamat rahoitusvarat uusia 
lisävaroja UNFCCC:n mukaisesti ja 
kuinka tämä on laskettu;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
osoittamista UNFCCC:n 
täytäntöönpanoon liittyvistä
rahoitusvaroista, jotka on toimitettu 
esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten tai 
muiden monenvälisten kanavien kautta;

(ii) tiedot mahdollisista jäsenvaltion 
UNFCCC:n mukaisesti osoittamista 
rahoitusvaroista, jotka on toimitettu 
esimerkiksi kahdenvälisten, alueellisten tai 
muiden monenvälisten kanavien tai 
rahastojen kautta; tiedoissa on eriteltävä 
lainojen ja avustusten osuus, mukaan 
luettuna aiemmista ilmastoa koskevista 
lainoista saatu tuotto;

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa;

(iii) määrälliset tiedot rahoitusvirroista 
käyttäen perustana OECD:n 
kehitysapukomitean (DAG) 
käyttöönottamia Rion tunnusmerkkejä, 
jotka koskevat ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen liittyvää tukea ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvää tukea, sekä menetelmiin liittyvät 
tiedot, jotka koskevat ilmastonmuutokseen 
liittyvien Rion tunnusmerkkien 
menetelmien täytäntöönpanoa, erottaen ne 
REDD+-ohjelmalle (metsäkadosta ja 
metsien heikkenemisestä aiheutuva 
päästöjen vähentäminen) myönnetystä 
rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, 
eritellen vastaanottajamaan, toiminnan 
alan ja lajin sekä määrät ja erottaen 
lainojen ja avustusten osuuden;

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä
eritellen vastaanottajamaan, toiminnan 
alan ja lajin sekä määrät ja erottaen 
lainojen ja avustusten osuuden;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi X-
1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon kehitysmaihin 
UNFCCC:n puitteissa, sekä siirrettävästä 
teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien 
vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä 
tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa 
käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä sekä siirretyn teknologian 
tyypistä.

(b) tiedot jäsenvaltion toimista, jotka 
koskevat teknologian siirtoa kehitysmaihin 
UNFCCC:n mukaisesti, sekä siirretystä 
teknologiasta edelliseltä vuodelta (vuosi 
X-1), tiedot suunnitelluista toimista, jotka 
liittyvät teknologian siirtoon 
kehitysmaihin, sekä siirrettävästä 
teknologiasta vuoden X ja sitä seuraavien 
vuosien osalta. Tietojen olisi sisällettävä 
tiedot siitä, onko siirrettyä teknologiaa 
käytetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
vai sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, vastaanottajamaasta, tuen 
määrästä sekä siirretyn teknologian 
tyypistä.

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää ohjeet ja vahvistaa 
taulukkona esitettävän yhteisen mallin 
UNFCCC:n puitteissa vahvistettujen 
raportoimisvaatimusten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa, että tämän artiklan 
mukainen raportointi on 
vertailukelpoista.
Komissio raportoi yhteistä mallia käyttäen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kunakin vuonna (vuosi X) viimeistään 
15 päivänä maaliskuuta rahoitustuesta ja 
teknologian siirroista kehitysmaihin 
unionin talousarvion, välineiden ja 
rahastojen ja erityisesti Maailman 
ilmasto- ja biodiversiteettirahaston kautta. 
Varmistaakseen unionin yhteenlaskettuja 
rahoitussitoumuksia koskevan 
avoimuuden komissio saattaa niitä 
koskevat tiedot kunakin vuonna 
(vuosi X-1) yleisön saataville viimeistään 
15 päivänä kesäkuuta yhteisellä 
verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) päätöksen 406/2009/EY 6 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu yksityiskohtainen 
perustelu; 

(a) päätöksen 406/2009/EY 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti käytettyjen 
hyvitysten määrä ja kyseisessä kohdassa 
edellytetty yksityiskohtainen perustelu; 

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 
mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 50 
prosentin osuuden käytöstä sekä tuloksena 
olevista toimista siten, että eritellään 
kyseisten toimien tarkoitukset direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja ilmoitetaan edunsaajamaa tai 
-alue;

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot vähintään näiden 
tulojen 50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 
eritellään kyseisten toimien tarkoitukset ja 
lisäisyys direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja 
ilmoitetaan edunsaajamaa tai -alue;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 
sekä tiedot siitä, miten niiden 
ostopolitiikka edistää kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6  artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 
näyttö siitä, että direktiivin 2003/87/EY 
11 b artiklan 6 kohtaa on noudatettu 
sellaisten vesivoimaloiden osalta, joiden 
tuotantokapasiteetti on yli 20 MW, sekä 
tiedot siitä, miten niiden ostopolitiikka 
edistää kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista;

Or. en
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tiedot siitä, miten hyvitysten käyttö 
täydentää lähtötason aiemman tason 
alittamiseen johtavia kotimaisia 
päästövähennystoimia. 

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa yhteiset mallit 
ensimmäisen alakohdan b, c ja d 
alakohdan mukaista raportointia varten 
varmistaakseen täyden avoimuuden ja 
raporttien vertailukelpoisuuden.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava yleisön 
saataville raportit, jotka on toimitettu 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava yleisön 
saataville raportit, jotka on toimitettu 
komissiolle tämän artiklan mukaisesti.
Komissio saattaa unionin yhteenlasketut 
tiedot yleisön saataville helposti saatavilla 
olevassa muodossa.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa
määritetään päästöjen kokonaismäärä 
kyseessä olevalta vuodelta käyttäen 
perusteena korjattuja inventaariotietoja 
kunkin jäsenvaltion osalta, kun 
vuosittainen tarkistus on tehty.

5. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädökset, joissa
määritetään päästöjen kokonaismäärä 
kyseessä olevalta vuodelta käyttäen 
perusteena korjattuja inventaariotietoja 
kunkin jäsenvaltion osalta, kun 
vuosittainen tarkistus on tehty. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta voidaan määrittää, onko 
tavoitteiden saavuttamisessa edistytty 
riittävästi, komissio arvioi vuosittain tämän 
asetuksen 7, 8, 11 ja 15–18 artiklan
mukaisesti raportoitujen tietojen 
perusteella sekä jäsenvaltioita kuullen sitä, 
miten unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
edistyneet seuraavien saavuttamisessa:

1. Jotta voidaan määrittää, onko 
tavoitteiden saavuttamisessa edistytty 
riittävästi, komissio arvioi vuosittain tämän 
asetuksen 7, 8, 11, 14 ja 15–18 artiklan 
mukaisesti raportoitujen tietojen 
perusteella sekä jäsenvaltioita kuullen sitä, 
miten unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 
edistyneet seuraavien saavuttamisessa:

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) direktiivin 2009/28/EY 3 artiklassa 
esitettyjen velvoitteiden täyttäminen; 

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) pitkän aikavälin ilmastotavoite ja 
lähestymistapa, jonka mukaan kotimaiset 
päästöt vähenevät 25 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä, 40 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 
2040 mennessä vuoden 1990 tasoon 
verrattuna. 

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio arvioi joka toinen vuosi
ilmailun yleistä vaikutusta maailman 
ilmastoon, myös muista kuin 
hiilidioksidipäästöistä, kuten typen 
oksideista, aiheutuvaa vaikutusta, mukaan 
luettuina cirrus-pilvien muodostuminen, 
jäsenvaltioiden tämän asetuksen 7 artiklan 
mukaisesti toimittamien päästötietojen 
perusteella ja parantaa määrällistä 

2. Komissio arvioi vuosittain ilmailun 
yleistä vaikutusta maailman ilmastoon, 
myös muista kuin hiilidioksidipäästöistä, 
kuten typen oksideista, aiheutuvaa 
vaikutusta, mukaan luettuina cirrus-pilvien 
muodostuminen, jäsenvaltioiden tämän 
asetuksen 7 artiklan mukaisesti 
toimittamien päästötietojen perusteella ja 
parantaa määrällistä arviointia 
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arviointia viittaamalla tarvittaessa tieteen 
edistymiseen ja ilmaliikennetietoihin.

mallintamisen ja ilmaliikennetietojen 
avulla. Komissio mukauttaa mallintamista 
säännöllisesti viitaten erityisesti tieteen 
edistymiseen. 

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio toimittaa raportin, jossa 
esitetään tiivistetysti tämän artiklan 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen arviointien 
päätelmät, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle joka vuosi viimeistään 31 
päivänä lokakuuta.

3. Komissio toimittaa raportin, jossa 
esitetään tiivistetysti tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettujen arviointien 
päätelmät, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle joka vuosi viimeistään 
31 päivänä lokakuuta. Komissio analysoi 
ensimmäisessä raportissa ja tarvittaessa 
sitä seuraavissa raporteissa, miten 
20 vuoden aikajänteen soveltaminen 
metaaniin vaikuttaisi unionin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Velvoitteiden kumoaminen tai 

muuttaminen
Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
asetuksen 29 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla kumotaan 
tämän asetuksen 4–7, 10–12, 14, 15, 17 ja 
19 artiklat tai niiden osa tai muutetaan 
kyseisiä artikloja, mikäli komissio katsoo, 
että kansainvälisen tai muun kehityksen 
seurauksena kyseisten artiklojen mukaiset 
velvoitteet eivät enää ole tarpeen, 
oikeasuhteisia niistä saataviin etuihin 
nähden tai johdonmukaisia 
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UNFCCC:hen perustuvien 
raportointivaatimusten kanssa tai ne ovat 
kyseisten raportointivaatimusten kanssa 
päällekkäisiä. Tämän artiklan mukaisesti 
hyväksytyistä säädöksistä ei saa seurata 
sitä, että unionin ja kansainvälisistä 
raportointivaatimuksista tulisi 
kokonaisuutena työläämpiä 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en
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PERUSTELUT

Kasvihuonekaasupäästöistä on saatava ajan tasalla olevia, luotettavia ja täsmällisiä tietoja, 
jotta voidaan tietää, ovatko EU ja sen jäsenvaltiot saavuttamassa tavoitteensa, ja jotta voidaan 
kehittää vahvaa uutta politiikkaa, jolla vastataan ilmastohaasteisiin. 
Kasvihuonekaasupäästöjen seuraamista ja raportointia koskevalla asetuksella korvataan 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti perustettu seurantajärjestelmä. Monet asetuksen 
säännöksistä ovat samanlaisia kuin päätöksen N:o 280/2004/EY mukaiset vaatimukset, mutta 
komissio on ehdottanut eräitä parannuksia. Raportointivaatimukset on vahvistettu komission 
ehdotuksessa kansalliselle tasolle ja pk-yrityksiltä ja teollisuudelta ei edellytetä muiden 
tietojen keräämistä.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään muun muassa:
– auttamaan jäsenvaltioita ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanossa
– parantamaan raportoitujen tietojen oikea-aikaisuutta, avoimuutta ja 

vertailukelpoisuutta 
– varmistamaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot täyttävät kansainväliset seuranta- ja 

raportointivelvoitteet, mukaan luettuna kehitysmaille annettavasta tuesta 
raportoiminen

– helpottamaan unionin uusien ilmastonmuutosta koskevien välineiden kehittämistä.

Esittelijä antaa täyden tukensa ehdotetuille parannuksille, joilla virtaviivaistetaan ja 
tehostetaan EU:n kasvihuonekaasupäästöjen raportointi- ja seurantasäännöksiä ja parannetaan 
EU:n uskottavuutta kehitysmaissa antamalla avoimesti kattavat tiedot annetun tuen lajista ja 
määristä. 

Esittelijä ehdottaa komission ehdotuksen tiukentamista monessa kohdassa: 

– Jotta ilmasto- ja energiapaketin eri tavoitteiden yhtenäisyys voidaan varmistaa, 
raportoimis- ja seurantasäännöksiä laajennetaan sisällyttämällä niihin myös uusiutuvista 
energianlähteistä saatavan energian osuus ja energian kokonaisloppukulutus. 

– Cancúnin sopimuksissa (päätös 1/CP.16) edellytetään myös, että teollisuusmaat laativat 
vähähiilistä kehitystä koskevat strategiat. Tämä on otettu huomioon komission 
ehdotuksessa, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot laativat ja toteuttavat tällaiset strategiat, 
jotta voimme saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteemme. Strategioiden olisi oltava 
vähähiilisyyttä koskevan EU:n etenemissuunnitelman kustannustehokkaan 
lähestymistavan mukaisia, eli kotimaisia päästöjä vähennetään 25 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä, 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 60 prosentilla vuoteen 2040 
mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. 

– Meriliikenne on hyvin merkittävä ala koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen kannalta. 
Lainsäätäjät ovat sitoutuneet ottamaan kansainvälisten toimien puuttuessa alalla käyttöön 
EU:n vähennystavoitteet, mutta nykyisin kerätyt tiedot eivät riitä antamaan selvää 
käsitystä alan ilmastovaikutuksista.

Euroopan parlamentti on esittänyt aiemmin kantansa päästökauppajärjestelmästä saatujen 
tulojen käytöstä, ja esittelijä ehdottaa näiden kantojen mukaisesti, että kohdentamista 
koskevien nykyisten säännösten noudattamista seurataan tarkasti. 
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