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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\907927ET.doc 3/39 PE491.221v02-00

ET

SISUKORD

lk

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................37



PE491.221v02-00 4/39 PR\907927ET.doc

ET



PR\907927ET.doc 5/39 PE491.221v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0093),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0074/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kehtestatud teisest kohustusperioodist.
Käesolev otsus peaks olema kõnealuse 
otsusega kooskõlas, et tagada asjakohasel 
tasemel sidusus liidusiseste eeskirjade ja 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
kokkulepitud metoodika vahel. Käesolevas 
otsuses tuleks kajastada ka liidu 
maakasutus- ja metsandussektori eripära
ning liidu kui eraldi osalise staatusest 
tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Selleks et tagada liidu maakasutus- ja 
metsandussektori suhtes kohaldatavate 
arvestuseeskirjade keskkonnaalane 
terviklikkus, peaksid kõnealused eeskirjad 
põhinema Kyoto protokolli osaliste 
koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste 
konverentsi otsustes 2/CMP.7, 2/CMP.6 ja 
16/CMP.1 sätestatud arvestuspõhimõtetel, 
mida kohaldatakse järjekindlalt, 
võrreldavalt ja täielikult nii liidus kui ka 
liikmesriikide vahel. Selleks peaks 
komisjon aitama liikmesriikidel vajaduse 
korral teha oma kasutusel olevas või äsja 
alustatud arvestuses tehnilisi parandusi 
või kohandusi.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arvestuseeskirjades tuleks täpselt 
kajastada inimtegevusest tingitud muutusi 
heites ja sidumises. Sellega seoses tuleks 
käesolevas otsuses sätestada konkreetse 
metoodika kasutamine maakasutus- ja 
metsandussektori eri tegevuste suhtes.
Metsastamisest, taasmetsastamisest ja 
raadamisest tulenev heide ja sidumine on 
inimeste otsese sekkumise tulemus ning 
seepärast tuleks kõnealune tegevus täies 
ulatuses arvestusse kaasata. Võttes siiski 
arvesse, et mitte kogu metsamajandamise 
heide ja sidumine ei ole inimtekkeline, 
tuleks asjaomastes arvestuseeskirjades 

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

sätestada võrdlustasemete kasutamine, et 
välistada loodusliku ja riigispetsiifilise 
eripära mõju. Võrdlustasemed on 
liikmesriigi territooriumil metsa 
majandamisest tuleneva aastase netoheite 
või -sidumise prognoosid 
arvestusperioodiga hõlmatud aastate kohta 
ning need tuleks kehtestada läbipaistvalt 
kooskõlas otsusega -2/CMP.7. Kõnealuseid 
võrdlustasemeid tuleks ajakohastada, et 
võtta arvesse liikmesriikides kasutatavas 
metoodikas ja saadaolevates andmetes 
tehtud parandusi. Arvestuseeskirjades 
tuleks sätestada metsa majandamisest 
tuleneva kasvuhoonegaaside netoheite ja 
netosidumise suhtes kohaldatav ülemmäär, 
mida võib arvestusse kaasata, võttes 
arvesse võrdlustasemete aluseks olnud 
prognooside ebakindlust.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Looduslikud häiringud nagu 
metsatulekahjud, kahjurite või haiguste 
levik, äärmuslikud ilmastikunähtused või 
geoloogilised häiringud võivad põhjustada 
maakasutus- ja metsandussektoris ajutist 
kasvuhoonegaaside heidet või sidumist või 
varasema sidumise tagasipööramist. Kuna 
tagasipööramine võib olla tingitud ka 
majandamise otsustest, nt puude raiumise 
või istutamise kohta tehtud otsustest, tuleks 
käesoleva otsusega tagada, et sidumise 
tagasipööramine inimtegevuse tõttu oleks 
alati maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuses täpselt kajastatud. Lisaks tuleks 
käesoleva otsusega liikmesriikidele ette 
näha piiratud võimalus jätta neist
sõltumata häiringute tekitatud heited oma 

(9) Looduslikud häiringud nagu 
metsatulekahjud, kahjurite või haiguste 
levik, äärmuslikud ilmastikunähtused või 
geoloogilised häiringud, mida liikmesriigid 
ei saa kontrollida ega oluliselt mõjutada, 
võivad põhjustada maakasutus- ja 
metsandussektoris ajutist 
kasvuhoonegaaside heidet või sidumist või 
varasema sidumise tagasipööramist. Kuna 
tagasipööramine võib olla tingitud ka 
majandamise otsustest, nt puude raiumise 
või istutamise kohta tehtud otsustest, tuleks 
käesoleva otsusega tagada, et sidumise 
tagasipööramine inimtegevuse tõttu oleks 
alati maakasutus- ja metsandussektori 
arvestuses täpselt kajastatud. Lisaks tuleks 
käesoleva otsusega liikmesriikidele ette 
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maakasutus- ja metsandussektori 
arvestusest välja. Kuid see, mil viisil 
liikmesriigid kõnealuseid sätteid 
kohaldavad, ei tohiks kaasa tuua 
põhjendamatut arvestamata jätmist.

näha piiratud võimalus jätta neist
sõltumatute metsastamisel, 
taasmetsastamisel ja metsa majandamisel
esinevate häiringute tekitatud heited oma 
maakasutus- ja metsandussektori 
arvestusest välja, kasutades otsuse 
2/CMP.7 kohaselt tausttasemeid ja varu.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. oktoobri 2010. aasta määruses (EL) nr 
995/2010, milles sätestatakse puitu ja 
puittooteid turule laskvate ettevõtjate 
kohustused¹, nõutakse, et ettevõtjad 
kasutaksid meetmete ja menetluste 
raamistikku, mis võimaldab juurdepääsu 
energia tootmiseks kasutatava 
ülestöötatud puidu tarnete kohta, kaasa 
arvatud ülestöötamise riik ja viis. See 
teave tuleks koostada kokkuvõttena, et 
parandada kasvuhoonegaaside heite 
arvestust vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta 
direktiivile 2009/28/EÜ (taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia 
kasutamise edendamise kohta ning 
direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ 
muutmise ja hilisema kehtetuks 
tunnistamise kohta² ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. 
aasta direktiivile 2003/87/EÜ, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 
96/617EÜ³. 
–––––––––––
¹ ELT L 295, 12.11.2010, lk 23.
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² ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.
³ EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PR\907927ET.doc 11/39 PE491.221v02-00

ET

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „metsastamine” – otsesest 
inimtegevusest tingitud muutus, kus maa, 
mis ei ole olnud mets vähemalt 50 aastat, 
muudetakse metsaks istutamise, külvamise 
ja/või looduslikule uuenemisele 
inimtegevusega kaasaaitamise abil, 
kusjuures selline muutus on toimunud
pärast 1. jaanuari 1990;

(c) „metsastamine” – otsesest 
inimtegevusest tingitud muutus, kus maa, 
mis ei ole olnud mets vähemalt 50 aastat, 
muudetakse metsaks istutamise, külvamise 
ja/või looduslikule uuenemisele 
inimtegevusega kaasaaitamise abil, 
kusjuures selline muutus toimus pärast 31. 
detsembrit 1989;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „taasmetsastamine” – otsesest 
inimtegevusest tingitud muutus, mille 
käigus metsata maa-ala, mis on olnud 
metsa all ja muudetud ilma metsata maa-
alaks, muudetakse metsaks istutamise, 
külvamise või ja/või looduslikule 
uuenemisele inimtegevusega kaasaaitamise 
abil, kusjuures selline muutus on toimunud 
pärast 1. jaanuari 1990;

(d) „taasmetsastamine” – otsesest 
inimtegevusest tingitud muutus, mille 
käigus metsata maa-ala, mis on olnud 
metsa all ja muudetud ilma metsata maa-
alaks, muudetakse metsaks istutamise, 
külvamise või ja/või looduslikule 
uuenemisele inimtegevusega kaasaaitamise 
abil, kusjuures selline muutus on toimunud 
pärast 31. detsembrit 1989;

Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „raadamine” – otsesest inimtegevusest (e) „raadamine” – otsesest inimtegevusest 
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tingitud muutus, mille käigus mets 
muudetakse ilma metsata maaks, kusjuures 
selline muutus on toimunud pärast 1. 
jaanuari 1990;

tingitud muutus, mille käigus mets 
muudetakse ilma metsata maaks, kusjuures 
selline muutus on toimunud pärast 31. 
detsembrit 1989;

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(j) „süsinikuvaru” – süsinikureservuaaris 
talletatud süsiniku mass, väljendatud 
tonnides;

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p) „raietoode” – metsaraie tulemusel 
saadud toode, sealhulgas metsamaterjal ja
puukoor, mis on metsa raiumisel metsast 
välja viidud;

(p) „raietoode” – metsamaterjal, 
sealhulgas puukoor, mis on metsa 
raiumisel metsast välja viidud;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t a) „tausttase” – looduslike häiringutega 
seotud 1990.–2009. aasta heidet hõlmava 
pideva ja algselt täieliku aegrea keskmine, 
mis on saadud pärast iteratiivse protsessi 
kohaldamist võõrväärtuste 
eemaldamiseks, võttes aluseks kahekordse 
standardse kõrvalekalde keskmisest, kuni 
võõrväärtusi enam ei leita;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t b) „varu” – kahekordne standardne 
kõrvalekalle tausttaset määratlevast 
aegreast;

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) „kohese oksüdeerumise meetod” –
arvestusmeetod, mille puhul eeldatakse, et 
kogu raietootes sisalduva süsiniku 
vabanemine atmosfääri toimub siis, kui 
liikmesriik lisab need tooted käesoleva 
otsuse kohasesse arvestusse;

(v) „kohese oksüdeerumise meetod” –
arvestusmeetod, mille puhul eeldatakse, et 
kogu raietootes sisalduva süsiniku 
vabanemine atmosfääri toimub raie ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus koostada ja pidada maakasutus-
ja metsandussektori arvestust

Arvestuskohustus maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuse kohta

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid koostavad igaks I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodiks 
arvestuse ja peavad arvestust kogu heite ja 
sidumise kohta, mis on toimunud nende 
territooriumil aset leidnud järgmistesse 
kategooriatesse kuuluva tegevuse 
tulemusel:

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) sookuivendamine ja taassoostamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski otsustada jätta 
arvestusse lisamata muudatused esimese 
lõigu punktides a–e loetletud 
süsinikureservuaaride süsinikuvarus, kui 

välja jäetud
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süsinikureservuaar ei ole kahanev 
neeldaja ega allikas. Liikmesriigid ei pea 
süsinikureservuaari kahanevaks 
neeldajaks ega allikaks üksnes siis, kui 
seda on näha läbipaistvate ja 
kontrollitavate andmete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Taasmetsastamise arvestuses kajastavad 
liikmesriigid heidet ja sidumist, mis 
tulenevad üksnes sellest tegevusest maa-
aladel, mis ei ole olnud mets 1. jaanuaril 
1990.

1. Taasmetsastamise arvestuses kajastavad 
liikmesriigid heidet ja sidumist, mis 
tulenevad üksnes sellest tegevusest maa-
aladel, mis ei ole olnud mets 31. detsembril 
1989.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses
metsastamise, taasmetsastamise ja 
raadamise tulemusel toimunud 
süsinikdioksiidi (CO2) heite ja sidumise 
netomuutusi, siis kujutavad need 
netomuutused endast kogu sidumist ja 
heidet iga I lisas kindlaksmääratud 
arvestusperioodi aastate kohta ja see 
arvutatakse läbipaistvate ja kontrollitavate 
andmete alusel nii, et kõnealuse 
arvestusperioodi iga aasta 31. detsembriks 
liidetakse kokku kogu süsinikuvaru ja 

2. Liikmesriigid arvestavad metsastamise, 
taasmetsastamise ja raadamise tulemusel 
toimunud süsinikdioksiidi (CO2) heite ja 
sidumise netomuutusi. Need netomuutused
kujutavad endast kogu sidumist ja heidet 
iga I lisas kindlaksmääratud 
arvestusperioodi aastate kohta ja see 
arvutatakse nii, et iga aasta kohta 
liidetakse läbipaistvate ja kontrollitavate 
andmete alusel kokku süsinikdioksiidi 
heite ja sidumise netomuutused.
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sellest lahutatakse sama aasta 1. jaanuari 
süsinikuvaru.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui liikmesriigid kajastavad arvestuses
metsastamise, taasmetsastamise ja 
raadamise tulemusel tekkinud metaani
(CH4) ja dilämmastikoksiidi (N2O) heidet, 
siis kujutab see heide endast kogu heidet 
iga I lisas kindlaksmääratud 
arvestusperioodi aastate kohta ja see 
arvutatakse läbipaistvate ja kontrollitavate 
andmete alusel nii, et kõnealuse 
arvestusperioodi igal aastal tekkinud heide 
liidetakse kokku.

3. Liikmesriigid arvestavad metsastamise, 
taasmetsastamise ja raadamise tulemusel 
tekkinud metaani (CH4) ja 
dilämmastikoksiidi (N2O) heidet. See 
heide kujutab endast kogu heidet iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi aastate 
kohta ja see arvutatakse läbipaistvate ja 
kontrollitavate andmete alusel nii, et 
kõnealuse arvestusperioodi igal aastal 
tekkinud heide liidetakse kokku.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid jätkavad arvestuse
koostamist ja pidamist heite ja sidumise 
kohta, mis toimus artikli 4 lõike 3 kohaselt 
arvestuses metsastamise, taasmetsastamise 
ja raadamise maa-alana määratud alal, isegi 
kui nimetatud tegevust seal enam ei toimu.

4. Liikmesriigid jätkavad arvestuse 
pidamist heite ja sidumise kohta, mis 
toimus artikli 4 lõike 3 kohaselt arvestuses 
metsastamise, taasmetsastamise ja 
raadamise maa-alana määratud alal, isegi 
kui nimetatud tegevust seal enam ei toimu.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Metsa majandamisega seotud 
arvestuses kajastavad liikmesriigid sellest 
tegevusest tulenevat heidet ja sidumist, 
mis arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel II lisas osutatud 
liikmesriigi võrdlustasemega.

1. Liikmesriigid peavad arvestust metsa
majandamisest tuleneva heite ja sidumise 
kohta, mis arvutatakse nii, et iga I lisas 
kindlaksmääratud arvestusperioodi heitest 
ja sidumisest lahutatakse väärtus, mis 
saadakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvu korrutamisel II lisas osutatud 
liikmesriigi metsamajandamise
võrdlustasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui arvestusperioodi kohta tehtud lõike 
1 kohane arvutus on negatiivne, sisestavad 
liikmesriigid metsa majandamise 
arvestusse koguheite ja -sidumise, mis 
saadakse nii, et kuni 3,5 % liikmesriigi
võrdlusaasta heitest (nagu on märgitud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste konverentsile esitatud selle 
liikmesriigi läbivaadatud esialgses 
aruandes võrdlusaasta heiteandmete kohta 
vastavalt otsuse 13/CMP.1 lisale), millest 
on välja jäetud artikli 3 lõikes 1 osutatud 
tegevusest tulenev heide ja sidumine, 
korrutatakse kõnealuse arvestusperioodi 
aastate arvuga.

2. Kui arvestusperioodi kohta tehtud lõike 
1 kohane arvutus on negatiivne, sisestavad 
liikmesriigid metsa majandamise 
arvestusse koguheite ja -sidumise, mis 
saadakse nii, et kuni 3,5 % liikmesriigi 
võrdlusaasta või võrdlusperioodi heitest 
(nagu on märgitud ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste konverentsile 
esitatud selle liikmesriigi läbivaadatud 
esialgses aruandes võrdlusaasta 
heiteandmete kohta vastavalt otsuse 
13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, korrutatakse 
kõnealuse arvestusperioodi aastate arvuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et 
arvutusmeetodid, mida nad metsa 
majandamisega seotud tegevuse suhtes 
kohaldavad, on kooskõlas II lisas 
kindlaksmääratud võrdlustaseme 
arvutamise arvutusmeetoditega järgmistes 
aspektides:

3. Liikmesriigid tagavad, et 
arvutusmeetodid, mida nad metsa 
majandamisega seotud tegevuse suhtes 
kohaldavad, on kooskõlas otsuse 2/CMP.6 
liitega II ning II lisas kindlaksmääratud 
võrdlustaseme arvutamise 
arvutusmeetoditega järgmistes aspektides:

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) raietooted; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Hiljemalt aasta enne iga 
arvestusperioodi lõppu teatavad 
liikmesriigid komisjonile oma läbivaadatud 
võrdlustaseme ettepaneku järgmiseks 
arvestusperioodiks, mis on arvutatud 
vastavalt otsustes 2/CMP.7 ja 2/CMP.6
sätestatud metoodikale kõnealuste 
võrdlustasemete arvutamiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Juhul kui otsust 2/CMP.6 või 2/CMP.7 
muudetakse, teatavad liikmesriigid 
komisjonile läbivaadatud võrdlustaseme 
ettepaneku, milles hiljemalt kuus kuud 
pärast muudatuste vastuvõtmist on neid 
muudatusi arvesse võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 3 lõike 1 kohases raietoodetega 
seotud arvestuses kajastavad liikmesriigid 

2. Artikli 3 lõike 1 kohases raietoodetega 
seotud arvestusse lisavad liikmesriigid 
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III lisas kindlaksmääratud esimese astme 
lagunemise funktsiooni ja vaikimisi 
määratud poolestusaja järgi tehtud 
arvutuste alusel järgmistest raietoodetest 
tekkivat heidet:

III lisas kindlaksmääratud esimese astme 
lagunemise funktsiooni ja vaikimisi 
määratud poolestusaja järgi tehtud 
arvutuste alusel järgmistest raietoodetest 
tekkivat heidet:

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Importiv liikmesriik ei lisa arvestusse 
imporditud raietooteid, vaatamata nende 
päritolule. 

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
eksporditud raietoodete kohta 
riigipõhiseid poolestusaegasid, teatavad 
sellest komisjonile üks aasta enne 
arvestusperioodi lõppu, et komisjonil 
oleks võimalik arvestus läbi vaadata ja 
heaks kiita.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei kasuta liidus turule 
toodud raietoodete kohta riigipõhiseid 
poolestusaegu, mis erinevad 
poolestusaegadest, mida importiv 
liikmesriik artikli 3 lõikel 1 kohaselt oma 
arvestuses kasutab. 

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad arvestust raadamisel 
saadud raietoodetest eralduva heite kohta 
kohese oksüdeerumise meetodi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid arvestavad heidet 
raietoodetest, mis raiuti energia saamiseks, 
kohese oksüdeerumise meetodi alusel. 
Liikmesriigid seiravad väljaspool liitu 
raiutud raietooteid, mida kasutatakse 
liikmesriigis energia saamiseks, et esitada 
heidete kokkuvõte, näidates ära raietoote 
päritolumaa ja märkides, kas raietoode on 
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saadud säästva raie tulemusel.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevas arvestuses kajastavad 
liikmesriigid nimetatud tegevusest 
tulenevat heidet ja sidumist kõikidel maa-
aladel, mida on pärast 1990. aastat 

Sookuivendamist ja taassoostamist 
käsitlevas arvestuses arvestavad 
liikmesriigid nimetatud tegevusest 
tulenevat heidet ja sidumist kõikidel maa-
aladel, mida on pärast 1990. aastat 
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kuivendatud ja taassoostatud. kuivendatud ja taassoostatud.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 3 lõike 1 punktides a ja b 
nimetatud metsastamis- ja 
taasmetsastamistegevuse kohta arvutavad 
liikmesriigid looduslikest häiringutest 
tuleneva heidete tausttaseme. Kooskõlas 
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otsusega 2/CMP.7 võivad liikmesriigid kas 
igal aastal või I lisas osutatud
arvestusperioodi lõpul välja jätta 
looduslikest häiringutest tulenevad heited, 
mis ületavad ühel aastal metsastamise ja 
taasmetsastamise tausttaseme, millele on 
liidetud varu. 

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikli 3 lõike 1 punktis d nimetatud 
metsa majandamisega seotud tegevuse 
kohta arvutavad liikmesriigid looduslikest 
häiringutest tuleneva heidete tausttaseme. 
Kooskõlas otsusega 2/CMP.7 võivad 
liikmesriigid kas igal aastal või I lisas 
osutatud arvestusperioodi lõpul 
arvestusest välja jätta looduslikest 
häiringutest tulenevad heited, mis 
ületavad ühe aasta jooksul metsa 
majandamisega seotud tegevuse 
tausttaseme, millele on liidetud varu. 

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Siiski ei jäeta välja looduslikest 
häiringutest tekkinud allikatest tulenevat 
mitte-inimtekkelist kasvuhoonegaaside 
heidet, kui neid häiringuid oli arvesse 
võetud artikli 6 lõike 4, 5 või 6 kohase 
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liikmesriikide võrdlustaseme arvutamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid teevad, vajaduse korral 
komisjoni abiga, vajalikud tehnilised 
kohandused või ümberarvutused oma II 
lisa kohases metsa majandamise 
võrdlustasemes, et võtta arvesse iga-
aastaste looduslike häiringutega seotud 
heidete tausttaset, kui seda ei ole 
käesoleva lõike kohaselt veel arvesse 
võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigid arvutavad netoheite ja 
sidumise vastavalt lõike 1 punktidele a–d 
ja esitavad läbipaistva teabe:
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13/CMP.1 lisale), millest on välja jäetud 
artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenev heide ja sidumine, juhul kui on 
täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriik määrab kindlaks kõik maa-
alad, mis on liikmesriikide artikli 3 lõike 1 
punktide a, b ja d kohasest arvestustest 
välja jäetud, sealhulgas loodusliku 
häiringu geograafilise asukoha, aasta ja 
liigi;

(a) näidates, et kõik välja jäetavad alad on
kindlaks määratud, sealhulgas nende 
geograafiliselt lokaliseeritud asukoha, 
aasta ja looduslike häiringute liigi järgi;

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriik hindab aastas looduslike 
häiringute tõttu allikatest eralduvat mitte-
inimtekkelist kasvuhoonegaaside heidet ja 
sellele järgnevat sidumist arvestusest välja 
jäetud maa-aladel;

(b) näidates, kuidas hinnatakse looduslike 
häiringute tõttu aastas eralduvat heidet ja 
sellele järgnevat sidumist nendel maa-
aladel;

Or. en



PR\907927ET.doc 29/39 PE491.221v02-00

ET

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) välja jäetud maa-aladel ei ole toimunud 
maakasutuse muutust ja asjaomane 
liikmesriik kasutab läbipaistvaid ja 
kontrollitavaid meetodeid ning kriteeriume 
maakasutuse muutuse
kindlaksmääramiseks kõnealustel maa-
aladel;

(c) näidates, et välja jäetavatel maa-aladel 
ei ole toimunud maakasutuse muutust, 
ning selgitades, milliseid meetodeid ja
kriteeriume kasutatakse arvestusperioodi 
jooksul nendel maa-aladel toimuvate 
võimalike tulevaste maakasutuse muutuste
kindlaksmääramiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui see on võimalik, võtab liikmesriik 
meetmeid looduslike häiringute mõju 
kontrollimiseks või juhtimiseks;

(d) näidates, et arvestusperioodi jooksul 
esinenud häiringud ei olnud liikmesriigi 
kontrolli all ega temast oluliselt 
mõjutatud, tõendades, et on rakendatud 
töökindlaid meetodeid nende häiringute 
ennetamiseks, ohjamiseks või 
kontrollimiseks, mille väljajätmist 
taotletakse;

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) võimaluse korral võtab liikmesriik 
meetmeid väljajäetud maa-alade 

(e) näidates, milliseid meetmeid on 
võimaluse korral võetud nende maa-alade 
taastamiseks, mille väljajätmist 
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taastamiseks; taotletakse;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) sanitaarraiega kasutusele võetud 
raietoodetest tekkivat heidet ei jäeta 
arvestusest välja.

(f) näidates, et sanitaarraiega seotud heidet 
ei jäeta arvestusest välja.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei jäta arvestusest välja 
looduslikest häiringutest põhjustatud 
heidet maa-aladel, mille kasutust on 
pärast häiringut muudetud.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad vastavalt lõikele 1 
ka mitte-inimtekkelise kasvuhoonegaaside 
heite allikatest artikli 3 lõike 1 punktide e 
ja f kohasest arvestuskohustusest eraldi 

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

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 12 selleks, et läbi vaadata lõikes 2
osutatud teabenõuded seoses teaduse 
arenguga või kajastada otsuse 2/CMP.7 või
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
või Kyoto protokolli organite poolt vastu 
võetud mis tahes muu akti läbivaatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kindlaksmääratud arvestusperioodi algust 
koostavad liikmesriigid maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavad, kus on 
näidatud, mida nad kavatsevad ette võtta, 
et artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevusest 
tulenevat heidet piirata või vähendada ning 
sidumist säilitada või suurendada, ning 
edastavad need komisjonile. Liikmesriigid 
tagavad, et konsulteeritakse mitmesuguste 
sidusrühmadega.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) heite ja sidumise viimaste suundumuste 
kirjeldus;

(a) heite ja sidumise varasemate ja 
hiljutiste suundumuste kirjeldus, kaasa 
arvatud ajaloolised suundumused, kui 
neid on võimalik rekonstrueerida;

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) heite ja sidumise prognoosid 
kooskõlas rahvastikusuundumuste, 
infrastruktuuri arengu, energiakasutuse, 
põllumajanduse intensiivsuse ja 
metsandusega;

Or. en
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Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) analüüs potentsiaali kohta vähendada 
heidet ja suurendada sidumist, 
suurendades ühtlasi üldist 
neeldamisvõimet;

Or. en

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(e) poliitika, mis on ette nähtud punktis d 
osutatud meetmete rakendamiseks ja 
vajadusel korral nende integreerimiseks 
muude poliitikavaldkondadega, kaasa 
arvatud riiklikud taastuvenergia 
tegevuskavad, metsade tegevuskavad ja 
riiklikud strateegiakavad, sealhulgas 
kirjeldus kõnealuste meetmete eeldatava 
mõju kohta heitele ja sidumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab liikmesriikidele juhiseid 
ja tehnilist abi ning võtab vastu 
erisuunised maakasutus- ja 
metsandussektori tegevuskavade kohta. 
Liikmesriigid arvestavad neid suuniseid 
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maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade esitamisel ning täidavad 
esimese lõigu punktides a-f sätestatud 
nõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kolme kuu jooksul pärast liikmesriigilt
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskava saamist hindab komisjon 
kõnealuse liikmesriigi tegevuskava, 
tagamaks, et see vastab lõike 2 punktides 
a-f esitatud suunistele ja 
nõuetele.Komisjon avaldab kõnealuse 
hindamise tulemused ning võib vajaduse 
korral anda soovitusi eesmärgiga 
suurendada liikmesriikide jõupingutusi 
piirata või vähendada heidet ning säilitada 
või suurendada sidumist.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib paluda liikmesriigil neid 
kavasid muuta või täiendada, et tagada 
nende vastavus käesoleva artikli nõuetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjon hindab liikmesriikide 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade rakendamist kuue kuu 
jooksul pärast aruannete kättesaamist ning 
esitab vajaduse korral soovitused
edasiseks tegevuseks. Liikmesriigid 
võtavad komisjoni soovitusi 
nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon annab liikmesriikide abiga 
üldsusele varakult tulemuslikke võimalusi 
osaleda maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavade ettevalmistamisel, 
muutmisel ja läbivaatamisel vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1367/2006 artiklile 9. 
Komisjon ja liikmesriigid teevad 
maakasutus- ja metsandussektori 
tegevuskavad, hinnangud ja aruanded 
elektroonilises vormis aktiivselt ja 
süstemaatiliselt üldsusele kättesaadavaks, 
vastavalt oma kohustustele määruse (EÜ) 
nr 1367/2006 ja direktiivi 2003/4/EÜ 
raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab ekspertide poolt 
läbivaatamise mehhanismi, et tagada 
vajaduse korral ühtsus liidu 
arvestuseeskirjade ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni või 
Kyoto protokolli organites vastuvõetud 
eeskirjade või muude liidu poolt sõlmitud 
mitmepoolsete kliimamuutusega seotud 
lepingutega.

Or. en
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SELETUSKIRI

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevuse kohta arvestuse 
pidamine on kliimapoliitika oluline koostisosa, mis võib muu hulgas kaasa aidata 
kliimamuutuse leevendamisele ja muutustega kohanemisele, bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisele ning loodusvarade säästlikule kasutamisele. Esimene samm maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori kaasamiseks ELi kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise püüetesse ning liidu poliitikavaldkondade vastastikuse täiendavuse tagamiseks 
on tugevate arvestuseeskirjade kehtestamine heite ja sidumise kohta maakasutus- ja 
metsandussektoris.

Selleks peaks maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevuse kohta 
arvestuse pidamisel olema kolm peamist eesmärki:

 hõlbustada liikmesriikide ja Euroopa Liidu kui ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ning Kyoto protokolli osaliste sõltumatute rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist;

 ühtlustada poliitikat kehtivate ja kavandatavate ELi õigusaktidega tulevase 
kooskõlastamise ja integratsiooni huvides, kaasa arvatud, kuid mitte ainult ühine 
põllumajanduspoliitika ja taastuvenergia direktiiv ning

 tagada, et arvestustavad ja -meetodid vastaksid heakskiidetud läbipaistvuse, 
järjekindluse, võrreldavuse, täielikkuse ja täpsuse põhimõtetele mitte üksnes 
liikmesriikides, vaid ka nende kui ELi liikmete vahel.

Muudatusettepanekute eesmärk teha kohandusi ülalnimetatud eesmärkide saavutamiseks. 
Samal ajal on raportöör teadlik sellest, et suurem osa ettevalmistustööst on juba tehtud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil ja Kyoto protokolli osaliste 
koosolekutel langetatud otsustega, sh otsused 16/CMP.1, 2/CMP.6 ja 2/CMP.7. Euroopa Liit 
peab olema teadlik ka oma otsustavast juhirollist kliimaküsimustes, ning kui eelistatakse või 
nõutakse ühtlustamist, peaks ta püüdlema liikmesriikide suurima ühisnimetaja poole. 

Seetõttu väljendab raportöör otsuse ettepaneku üle heameelt, kuid on ühtlasi arvamusel, et 
seda tuleb mitmes aspektis selgitada ja tugevdada.

Arvestuskohustus

Kohustus anda aru kogu maakasutusega seotud tegevusest tulenevast heitest ja sidumisest on 
oluline samm nende sektorite kaasamiseks ELi heitkoguste vähendamise püüetesse. Durbani 
konverentsil jäi sookuivendamine ja taassoostamine otsuse 2/CMP.7 kohaselt vabatahtlikuks 
tegevuseks, kus tuleb lähtuda soode, soostatud alade ning kuivendatud turbaalade 
prognoosimeetoditest, mis esitati valitsustevahelise kliimamuutuste rühma suunistes, mille 
osaliste konverents on enamjaolt hiljuti heaks kiitnud või millele ta on toetust avaldanud, ning 
nende suuniste hiljem kokku lepitud täpsustustest. Kui sookuivendamist ja taassoostamist 
arvestatakse ainult mõnedes liikmesriikides ja mitte teistes, põhjustab see liidu ulatuses 
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samuti ebajärjekindlust.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada sookuivendamine ja taassoostamine tegevuste hulka, 
mille üle tuleb kohustuslikus korras arvestust pidada. 

Üldised arvestuseeskirjad

Täpseks arvepidamiseks iga tegevuskategooria süsinikuvaru üle on vaja kaasata ka 
teadaolevad süsinikureservuaarid ja kasvuhoonegaasid. Et tagada ühtlustamine, pidades 
silmas edasist integreerimist liidu vähendamiskohustustega ning kehtiva ja kavandatava 
õigustikuga, peaksid kõik liikmesriigid olema kohustatud arvestama süsinikuvaru, kasutades 
samu süsinikureservuaare ja kasvuhoonegaase. Kui liikmesriigid vajavad abi tehniliste 
paranduste ja kohanduste tegemiseks süsinikureservuaari ja kasvuhoonegaaside arvestamisel, 
mis seni on arvestusest välja jäetud, peaks komisjon vajaduse korral abi andma.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku nõuda iga tegevuskategooria puhul kõigi 
süsinikureservuaaride ja kasvuhoonegaaside arvestamist ning palub komisjonil selleks abi 
anda.

Raietooted

Durbani konverentsil otsustati, et raietoodete üle peetakse arvestust kohese oksüdeerumise 
meetodi alusel – mille puhul eeldatakse, et puidus sisalduva süsiniku eraldumine toimub 
raiumise ajal – välja arvatud siis, kui teatavate raietoodete kategooriate kohta on olemas 
läbipaistvad ja tõendatavad andmed. Sel juhul kasutatakse arvestuses esimese astme 
lagunemise funktsiooni ja vaikimisi määratud poolestusaega. Vaikimisi määratud poolestusaja 
asemel võivad liikmesriigid kasutada ka riigipõhiseid andmeid. Selle tulemusel võib tekkida 
ebajärjekindlus, näiteks: (i) kaks liikmesriiki kasutavad kolmanda riigi kohta erinevat 
riigipõhist poolestusaega; või (ii) üks liikmesriik kasutab teise liikmesriigi kohta riigipõhiseid 
poolestusaegu, mis erinevad selle liikmesriigi enda kohta kasutatud poolestusaegadest. Nende 
ebakõlade tekkimine tuleb välistada.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et liikmesriigid edastaksid komisjonile läbivaatamiseks ja 
heakskiitmiseks oma otsused kasutada riigipõhiseid poolestusaegu liidust välja eksporditavate 
raietoodete kohta ning seejärel keelataks liikmesriikidel kasutada liidu turule toodud 
raietoodete kohta riigipõhiseid poolestusaegu, mis erinevad importiva liikmesriigi kasutatud 
poolestusaegadest.

Lisaks tekib raietoodete üle arvestuse pidamisel praegu kasutatava raamistiku tulemusel 
andmelünki, kui neid tooteid kasutatakse energia saamiseks. See kehtib eriti bioenergia 
saamiseks kasutatud puidubiomassi ning saastevabaduse eelduse kohta, millele tuginetakse nii 
taastuvenergia direktiivis kui ka ELi heitkogustega kauplemise süsteemis. Liikmesriigid on 
kohustatud riigis raiutud raietoodete kohta, mida kasutatakse energia saamiseks, arvet pidama 
kohese oksüdeerumise meetodi alusel. Seega on olemas liidusisene mehhanism ja 
õigusraamistik nende heitkoguste arvestamiseks. Kolmandate riikide puhul see alati nii ei ole.
Peatselt jõustuv ELi puidumäärus ning ühenduse tolliseadustiku uuendamine on õigeaegsed 
vahendid nimetatud andmelünga kõrvaldamiseks.
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Seetõttu teeb raportöör ettepaneku nõuda liikmesriikidelt, et nad teavitamise eesmärgil 
jälgiksid ja peaksid arvet kohese oksüdeerumise alusel ainult nende raietoodete heitkoguste 
kohta, mis raiuti väljaspool liidu territooriumi ja mida kasutati energia saamiseks 
liikmesriigis, andes ühtlasi teada, missuguses riigis puit raiuti ja kas seda tehti säästlikul viisil.

Looduslikud häiringud

Durbanis lepiti kokku, et teatavatel tingimustel võib looduslikest häiringutest põhjustatud 
heited metsastamise, taasmetsastamise ja metsa majandamise tegevuse arvestusest välja jätta.
Liikmesriikidel tuleb hinnata tausttaset ja varu, et teha kindlaks, missugused heited võib välja 
jätta, kui teatud tingimused on täidetud. Otsuse 2/CMP.7 kohaselt peavad liikmesriigid 
kasutama metsa majandamise puhul rakendatud metoodikat ka metsastamise ja 
taasmetsastamise puhul. Järjepidevuse nõue ei piirdu aga ainult tegevusliikidega, vaid kehtib 
ka liikmesriikide kohta.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku, et liikmesriigid arvutaksid tausttasemed ja varu, täidaksid 
otsuse 2/CMP.7 kohaseid tingimusi ja teeksid vastavad parandused ning kohandused, et oma 
arvestus nõuetega vastavusse viia.

Mõisted

Mitmed mõisted, mida dokumendis läbivalt kasutatakse, on jäetud defineerimata või vajavad 
täiendavat selgitamist. Need mõisted on olulised otsuses määratud kohustuste ühetaoliseks 
mõistmiseks ja täitmiseks.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada või täpsustada süsinikuvaru, taasmetsastamise, 
metsastamise, raadamise, raietoodete, tausttaseme, varu, poolestusaja väärtuse ja kohese 
oksüdeerumise mõisted.

Maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavad

Liikmesriigid peaksid uurima meetmeid heitkoguste vähendamiseks ning sidumise 
säilitamiseks või suurendamiseks otsuses käsitletud kategooriates. Eelkõige tuleks kindlaks 
teha suundumused ja uurida võimalusi kõnealuseid meetmeid tihedamalt ELi muu poliitikaga 
integreerida. Komisjoni ülesanne peaks olema liikmesriikidele vajaduse korral juhiseid ja 
tehnilist abi anda ning tal peaksid olema volitused täiendavaks tegevuseks soovitusi esitada.
Tuleks tagada üldsuse osalemine ja läbipaistvus, nagu ELi muude õigusaktidega on ette 
nähtud.

Seetõttu teeb raportöör ettepaneku selgitada maakasutus- ja metsandussektori tegevuskavade 
sisu, võttes arvesse viimaseid suundumusi ning heite ja sidumise prognoose ja lisades 
meetmed maakasutus- ja metsandussektori tegevuse integreerimiseks liidu muu poliitikaga.
Peale selle on täpsustatud komisjoni rolli ning teabele juurdepääsu võimaldamise ja üldsuse 
osalemisega seotud kohustusi.


