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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***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 päätökseksi maankäyttöön, 
maankäytön muutokseen ja metsätalouteen liittyvistä toimista peräisin olevia 
kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista tilinpitosäännöistä ja 
toimintasuunnitelmista
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0093),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0074/2012),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (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.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Durbanissa joulukuussa 2011 
kokoontuneiden UNFCCC:n osapuolten 
17. konferenssissa tehtiin Kioton 
pöytäkirjan osapuolten kokouksena 
toimivan osapuolten konferenssin päätös 
-/CMP.7 ('päätös -/CMP.7'). Kyseisessä 
päätöksessä vahvistettiin säännöt 

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

LULUCF-sektorin ottamiseksi mukaan 
tilinpitoon toisesta Kioton pöytäkirjan 
mukaisesta velvoitekaudesta alkaen. 
Tämän päätöksen olisi oltava kyseisen 
päätöksen mukainen, jotta voidaan 
varmistaa riittävä johdonmukaisuus 
unionin sisäisten sääntöjen ja UNFCCC:n 
puitteissa sovittujen menettelyjen välillä. 
Tässä päätöksessä olisi myös otettava 
huomioon unionin LULUCF-sektorin 
erityispiirteet ja unionista erillisenä 
osapuolena johtuvat velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PR\907927FI.doc 7/40 PE491.221v02-00

FI

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin LULUCF-sektorilla 
sovellettavien tilinpitosääntöjen 
ympäristövaikutusten toteutumisen 
varmistamiseksi näiden sääntöjen olisi 
perustuttava Kioton pöytäkirjan osapuolten 
kokouksena toimivan osapuolten 
konferenssin päätöksessä 2/CMP.7, 
päätöksessä 2/CMP.6 ja päätöksessä 
16/CMP.1 vahvistettuihin tilinpidon 
periaatteisiin, ja niitä olisi sovellettava 
unionissa ja jäsenvaltioissa 
yhdenmukaisesti, täysimääräisesti ja 
vertailukelpoisella tavalla. Tätä varten 
komission olisi tarvittaessa autettava 
jäsenvaltioita tekemään tarvittavat 
tekniset korjaukset tai mukautukset 
nykyisiin tai uusiin tileihinsä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Luonnolliset häiriötekijät, kuten 
maastopalot, hyönteis- ja tautituhot, 
äärimmäiset sääilmiöt ja geologiset häiriöt, 
voivat LULUCF-sektorilla johtaa 
tilapäisiin kasvihuonekaasupäästöihin tai -
vähennyksiin tai aiheuttaa sen, että 
aiemmat poistumat häviävät. Koska tämä 
voi olla seurausta myös hoitopäätöksistä, 
kuten puunkorjuuta tai -istutusta koskevista 
päätöksistä, tässä päätöksessä olisi 
varmistettava, että ihmisen toiminnasta 
johtuvat poistumien häviämiset otetaan 
aina tarkoin huomioon LULUCF-tileissä. 

(9) Luonnolliset häiriötekijät, kuten 
maastopalot, hyönteis- ja tautituhot, 
äärimmäiset sääilmiöt ja geologiset häiriöt, 
jotka eivät ole jäsenvaltion hallittavissa ja 
joihin jäsenvaltio ei voi ratkaisevasti 
vaikuttaa, voivat LULUCF-sektorilla 
johtaa tilapäisiin 
kasvihuonekaasupäästöihin tai -
vähennyksiin tai aiheuttaa sen, että 
aiemmat poistumat häviävät. Koska tämä 
voi olla seurausta myös hoitopäätöksistä, 
kuten puunkorjuuta tai -istutusta koskevista 
päätöksistä, tässä päätöksessä olisi 



PR\907927FI.doc 9/40 PE491.221v02-00

FI

Tässä päätöksessä olisi lisäksi annettava 
jäsenvaltioille rajallinen mahdollisuus 
jättää LULUCF-tiliensä ulkopuolelle 
sellaisista häiriöistä aiheutuvat päästöt, 
joihin ne eivät voi vaikuttaa. Tapa, jolla 
jäsenvaltiot soveltavat kyseisiä 
säännöksiä, ei saisi kuitenkaan johtaa 
siihen, että päästöt kirjataan aiheettomasti 
liian pieniksi.

varmistettava, että ihmisen toiminnasta 
johtuvat poistumien häviämiset otetaan 
aina tarkoin huomioon LULUCF-tileissä. 
Tässä päätöksessä olisi lisäksi annettava 
jäsenvaltioille rajallinen mahdollisuus 
jättää LULUCF-tiliensä ulkopuolelle 
sellaisista häiriöistä metsittämisessä, 
uudelleen metsittämisessä ja 
metsänhoidossa aiheutuvat päästöt, joihin 
ne eivät voi vaikuttaa, ja käyttää 
taustatasoja ja marginaaleja päätöksen 
2/CMP.7 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Puutavaraa ja puutuotteita 
markkinoille saattavien toimijoiden 
velvollisuuksien vahvistamisesta 
20 päivänä lokakuuta 2010 annetussa 
asetuksessa (EU) N:o 995/20101 toimijat 
velvoitetaan käyttämään menettelyistä ja 
toimenpiteistä muodostuvaa järjestelmää, 
joka mahdollistaa tietojen saannin 
energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista, mukaan lukien 
korjuumaa ja korjuumenetelmät. Näistä 
tiedoista olisi laadittava yhteenveto, jotta 
voidaan parantaa uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä sekä direktiivien 
2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta 
ja myöhemmästä kumoamisesta 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/28/EY2 ja 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
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lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY3 mukaista 
kasvihuonekaasupäästöjen tilinpitoa.
–––––––––––
¹ EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.
² EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16.
³ EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'metsittäminen' on suorasta ihmisen 
toiminnasta johtuvaa sellaisen maan 
muuttamista metsäksi, joka ei ole ollut 
metsänä vähintään 50 vuoteen, istutuksen, 
kylvön ja/tai ihmisen toiminnasta johtuvan 
luonnollisten siemenlähteiden edistämisen 
avulla, jos kyseinen muuttaminen on 
tapahtunut 1 päivän tammikuuta 1990
jälkeen;

c) 'metsittäminen' on suorasta ihmisen 
toiminnasta johtuvaa sellaisen maan 
muuttamista metsäksi, joka ei ole ollut 
metsänä vähintään 50 vuoteen, istutuksen, 
kylvön ja/tai ihmisen toiminnasta johtuvan 
luonnollisten siemenlähteiden edistämisen 
avulla, jos kyseinen muuttaminen on 
tapahtunut 31 päivän joulukuuta 1989
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'uudelleen metsittäminen' on mitä 
tahansa suorasta ihmisen toiminnasta 
johtuvaa muun kuin metsämaan 
muuttamista metsäksi istutuksen, kylvön
ja/tai ihmisen toiminnasta johtuvan 
luonnollisten siemenlähteiden edistämisen 
avulla, metsän peitossa olleella mutta 
muuksi kuin metsämaaksi muutetulla 
maalla, jos kyseinen muuttaminen on 
tapahtunut 1 päivän tammikuuta 1990
jälkeen;

d) 'uudelleen metsittäminen' on mitä 
tahansa suorasta ihmisen toiminnasta 
johtuvaa muun kuin metsämaan 
muuttamista metsäksi istutuksen, kylvön 
ja/tai ihmisen toiminnasta johtuvan 
luonnollisten siemenlähteiden edistämisen 
avulla, metsän peitossa olleella mutta 
muuksi kuin metsämaaksi muutetulla 
maalla, jos kyseinen muuttaminen on 
tapahtunut 31 päivän joulukuuta 1989
jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta
e

Komission teksti Tarkistus

e) 'metsän hävittäminen' on suorasta 
ihmisen toiminnasta johtuvaa metsän 
muuttamista muuksi kuin metsämaaksi, jos 
kyseinen muuttaminen on tapahtunut 
1 päivän tammikuuta 1990 jälkeen;

e) 'metsän hävittäminen' on suorasta 
ihmisen toiminnasta johtuvaa metsän 
muuttamista muuksi kuin metsämaaksi, jos 
kyseinen muuttaminen on tapahtunut 
31 päivän joulukuuta 1989 jälkeen;

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) 'hiilivaranto' on hiilen massa jossakin 
hiilivarastossa, ilmaistuna tonneina;

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) 'puunkorjuutuote' on mikä tahansa 
puunkorjuusta saatu tuote, puumateriaali 
ja kuori mukaan lukien, joka on poistettu 
puunkorjuualueelta;

p) 'puunkorjuutuote' on mikä tahansa 
puumateriaali, kuori mukaan lukien, joka 
on poistettu puunkorjuualueelta;

Or. en
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

t a) 'taustatasolla' tarkoitetaan vuosien 
1990–2009 luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuneet päästöt sisältävän 
johdonmukaisen ja täydellisen aikasarjan 
keskiarvoa sen jälkeen kun on suljettu 
pois poikkeavuudet iteratiivisella 
menetelmällä, jossa saadaan kaksi kertaa 
keskihajonta keskiarvoon nähden, kunnes 
poikkeavuuksia ei enää havaita;

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

t b) 'marginaalilla' tarkoitetaan 
taustatason määrittävän aikasarjan 
kahteen kertaan laskettua keskihajontaa; 

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

u) 'puoliintumisaika' on niiden vuosien 
määrä, joiden kuluessa 
puunkorjuutuotteen hiilivarastossa olevan 
hiilen pitoisuus vähenee puoleen 
alkuperäisestä määrästään;
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Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) 'välittömän hajoamisen menetelmä' on 
tilinpitomenetelmä, jossa oletetaan, että 
puunkorjuutuotteisiin varastoituneen hiilen 
määrä vapautuu kokonaisuudessaan 
ilmakehään ajankohtana, jona jäsenvaltio 
merkitsee kyseiset tuotteet tileihinsä 
tämän päätöksen mukaisesti;

v) 'välittömän hajoamisen menetelmä' on 
tilinpitomenetelmä, jossa oletetaan, että 
puunkorjuutuotteisiin varastoituneen hiilen 
määrä vapautuu kokonaisuudessaan 
ilmakehään korjuuajankohtana;

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan 
määritelmien muuttamiseksi ja 
päivittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 
kyseisten määritelmien ja UNFCCC:n tai 
Kioton pöytäkirjan tai jonkin muun unionin 
tekemän ilmastonmuutoksen kannalta 
merkittävän monenvälisen sopimuksen 
elinten hyväksymien määritelmien 
johdonmukaisuus.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LULUCF-tilien laadintaa ja ylläpitoa 
koskeva velvoite

LULUCF-toimia koskevat 
tilinpitovelvoitteet

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden osalta 
laadittava ja ylläpidettävä tilit kaikista 
päästöistä ja poistumista, jotka ovat 
aiheutuneet niiden alueella harjoitetusta, 
seuraaviin toimintaluokkiin kuuluvasta 
toiminnasta:

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) kosteikkojen kuivatus ja 
uudelleenkostutus.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa komission 
avustuksella tehtävä tarvittavat tekniset 
korjaukset ja uudet laskelmat tässä 
kohdassa tarkoitettujen hiilivarastojen ja 
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
sisällyttämiseksi nykyisiin tai uusiin 
tileihinsä. 

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää olla 
merkitsemättä tileihinsä ensimmäisen 
alakohdan a–e alakohdassa lueteltujen 

Poistetaan.
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hiilivarastojen sisältämän hiilivarannon 
muutoksia, jos hiilivarasto ei ole 
heikkenevä nielu tai lähde. Jäsenvaltiot 
voivat katsoa, että hiilivarasto ei ole 
heikkenevä nielu tai lähde ainoastaan 
silloin, kun tämä voidaan osoittaa 
avoimien ja todennettavien tietojen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on uudelleen 
metsittämiseen liittyvissä tileissään 
otettava huomioon vain sellaisilla maa-
alueilla toteutetuista toimista aiheutuvat 
päästöt ja poistumat, jotka eivät olleet 
metsänä 1 päivänä tammikuuta 1990.

1. Jäsenvaltioiden on uudelleen 
metsittämiseen liittyvissä tileissään 
otettava huomioon vain sellaisilla maa-
alueilla toteutetuista toimista aiheutuvat 
päästöt ja poistumat, jotka eivät olleet 
metsänä 31 päivänä joulukuuta 1989.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jäsenvaltiot merkitsevät tileihinsä
metsittämisestä, uudelleen metsittämisestä 
ja metsän hävittämisestä aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöjen ja -poistumien (CO2) 
nettomuutokset, tällaisten nettomuutosten 
on vastattava kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden kattamien 
vuosien kokonaispoistumia ja -päästöjä, 
jotka lasketaan avointen ja todennettavien 
tietojen perusteella laskemalla yhteen 

2. Jäsenvaltioiden on merkittävä tileihinsä
metsittämisestä, uudelleen metsittämisestä 
ja metsän hävittämisestä aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöjen ja -poistumien (CO2) 
nettomuutokset. Tällaisten nettomuutosten 
on vastattava kunkin liitteessä I 
täsmennetyn tilinpitokauden kattamien 
vuosien kokonaispoistumia ja -päästöjä, 
jotka lasketaan avointen ja todennettavien 
tietojen perusteella laskemalla yhteen 
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kunkin kyseiseen tilinpitokauteen kuuluvan 
vuoden hiilivaranto asianomaisen vuoden 
31 päivänä joulukuuta ja vähentämällä 
siitä hiilivaranto saman vuoden 1 päivänä 
tammikuuta.

kunkin kyseiseen tilinpitokauteen kuuluvan 
vuoden nettomuutokset 
hiilidioksidipäästöissä ja -poistumissa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltiot merkitsevät tileihinsä
metsittämisestä, uudelleen metsittämisestä 
ja metsän hävittämisestä aiheutuvia
metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöjä 
(N2O), tällaisten päästöjen on vastattava 
kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tillinpitokauden kattamien vuosien 
kokonaispäästöjä, jotka lasketaan avointen 
ja todennettavien tietojen perusteella 
laskemalla yhteen kyseisen tilinpitokauden 
kunakin vuonna aiheutuneet päästöt.

3. Jäsenvaltioiden on merkittävä tileihinsä
metsittämisestä, uudelleen metsittämisestä 
ja metsän hävittämisestä aiheutuvat 
metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt 
(N2O). Tällaisten päästöjen on vastattava 
kunkin liitteessä I täsmennetyn 
tillinpitokauden kattamien vuosien 
kokonaispäästöjä, jotka lasketaan avointen 
ja todennettavien tietojen perusteella 
laskemalla yhteen kyseisen tilinpitokauden 
kunakin vuonna aiheutuneet päästöt.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on edelleenkin 
laadittava ja ylläpidettävä tilejä, joissa 
ilmoitetaan sellaiselta maalta peräisin 
olevat päästöt ja poistumat, jonka
määriteltiin 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
olleen metsittämisen, uudelleen
metsittämisen tai metsän hävittämisen 
kohteena, vaikkei tällaista toimintaa enää 

4. Jäsenvaltioiden on ylläpidettävä tilejä 
sellaisilta mailta peräisin olevista 
päästöistä ja poistumista, joiden on 
määritelty 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
olleen metsittämisen, uudelleen 
metsittämisen tai metsän hävittämisen 
kohteena, vaikkei tällaista toimintaa enää 
harjoitettaisi kyseisillä mailla.
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harjoitettaisi kyseisellä maalla.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on metsänhoitoon 
liittyvissä tileissä otettava huomioon 
tällaisista toimista aiheutuvat päästöt ja 
poistumat, jotka lasketaan kunkin liitteessä 
I täsmennetyn tilinpitokauden päästöinä ja 
poistumina, joista vähennetään arvo, joka 
saadaan kertomalla kyseisen 
tilinpitokauden kattamien vuosien määrä 
niiden liitteessä II täsmennetyllä 
viitetasolla.

1. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
metsänhoitotoimista aiheutuvat päästöt ja 
poistumat, jotka lasketaan kunkin liitteessä 
I täsmennetyn tilinpitokauden päästöinä ja 
poistumina, joista vähennetään arvo, joka 
saadaan kertomalla kyseisen 
tilinpitokauden kattamien vuosien määrä 
niiden liitteessä II täsmennetyllä 
metsänhoitotoimien viitetasolla.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tulos on jonkin tilinpitokauden osalta 
negatiivinen, jäsenvaltioiden on merkittävä 
metsänhoitoa koskeviin tileihinsä 
kokonaispäästöt ja -poistumat, jotka 
vastaavat enintään 3,5:tä prosenttia 
jäsenvaltion perusvuoden päästöistä, jotka 
ilmoitettiin UNFCCC:lle päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti kyseisen 
jäsenvaltion perusvuoden päästötietoja 
koskevassa ensimmäisessä tarkistetussa 
raportissa, 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia lukuun 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetun laskelman 
tulos on jonkin tilinpitokauden osalta 
negatiivinen, jäsenvaltioiden on merkittävä 
metsänhoitoa koskeviin tileihinsä 
kokonaispäästöt ja -poistumat, jotka 
vastaavat enintään 3,5:tä prosenttia 
jäsenvaltion perusvuoden tai peruskauden
päästöistä, jotka ilmoitettiin UNFCCC:lle 
päätöksen 13/CMP.1 liitteen mukaisesti 
kyseisen jäsenvaltion perusvuoden 
päästötietoja koskevassa ensimmäisessä 
tarkistetussa raportissa, 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja päästöjä ja 
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ottamatta, kerrottuna kyseisen 
tilinpitokauden kattamien vuosien 
määrällä.

poistumia lukuun ottamatta, kerrottuna 
kyseisen tilinpitokauden kattamien vuosien 
määrällä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskentamenetelmät, joita ne soveltavat 
metsänhoitotoimia koskevissa tileissään, 
ovat yhdenmukaisia liitteessä II 
täsmennettyjen viitetasojen laskentaan 
sovellettavien laskentamenetelmien kanssa 
seuraavien seikkojen osalta:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
laskentamenetelmät, joita ne soveltavat 
metsänhoitotoimia koskevissa tileissään, 
ovat päätöksen 2/CMP.6 liitteen II 
mukaisia ja yhdenmukaisia liitteessä II 
täsmennettyjen viitetasojen laskentaan 
sovellettavien laskentamenetelmien kanssa 
seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) puunkorjuutuotteet; Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on viimeistään vuotta 
ennen kunkin tilinpitokauden päättymistä 
ilmoitettava komissiolle seuraavaksi 
tilinpitokaudeksi ehdotetut tarkistetut 
viitetasot noudattaen päätöksissä 2/CMP.7 
ja 2/CMP.6 vahvistettua menettelyä, jota 
käytetään kyseisessä päätöksessä 
vahvistettujen viitetasojen laskemiseksi.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Jos päätöksen 2/CMP.6 tai 2/CMP.7
säännöksiä muutetaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle ehdotetut 
tarkistetut viitetasot, joissa kyseiset 
muutokset on otettu huomioon, viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua kyseisten 
muutosten hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisissa tileissään otettava huomioon 
hiiltä sisältävistä puukorjuutuotteista 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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aiheutuvat päästöt 1 päivänä tammikuuta 
2013, vaikka tällaiset puunkorjuutuotteet 
olisi korjattu ennen kyseistä päivämäärää.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on puunkorjuutuotteita 
koskevissa 3 artiklan 1 kohdan mukaisissa 
tileissä otettava huomioon seuraavista 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt 
liitteessä III täsmennettyjen ensimmäisen 
kertaluvun hajoamismenetelmän ja 
puoliintumisajan oletusarvojen mukaisten 
laskelmien perusteella:

2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä
puunkorjuutuotteita koskeviin 3 artiklan 
1 kohdan mukaisiin tileihin seuraavista 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt 
liitteessä III täsmennettyjen ensimmäisen 
kertaluvun hajoamismenetelmän ja 
puoliintumisajan oletusarvojen mukaisten 
laskelmien perusteella:

Or. en

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

Tuontijäsenvaltion ei tarvitse ottaa 
huomioon puunkorjuun tuontituotteita, 
olipa niiden alkuperämaa mikä tahansa. 

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, jotka päättävät käyttää 
puunkorjuun vientituotteita koskevissa 
tileissä maakohtaisia puoliintumisaikoja, 
on ilmoitettava asiasta komissiolle vuotta 
ennen tilinpitokauden päättymistä, jotta 
komissio voi tarkastaa ja hyväksyä asian. 

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa käyttää unionin 
markkinoille saatettuja 
puunkorjuutuotteita koskevissa tileissä 
maakohtaisia puoliintumisaikoja, jotka 
poikkeavat tuontijäsenvaltion 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa tileissä 
käyttämistä puoliintumisajoista.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
metsän hävittämisestä peräisin olevista 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt 
välittömän hajoamisen perusteella.
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Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on otettava tileissään 
huomioon energiatarkoituksiin kerätyistä 
puunkorjuutuotteista aiheutuvat päästöt 
välittömän hajoamisen menetelmän 
perusteella. Jäsenvaltioiden on seurattava 
unionin ulkopuolella korjattuja ja 
jäsenvaltioissa energiatarkoituksiin 
käytettäviä puunkorjuutuotteita ja 
laadittava päästöistä yhteenveto, jossa 
esitetään puunkorjuutuotteiden 
korjuumaa sekä se, onko korjuu tehty 
kestävällä tavalla. 

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 2 kohdassa asetetut edellytykset 
täyttyvät, jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevat luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvat päästöt 3 artiklan 1 kohdan a, b, 
d, e ja f kohdan mukaisia 
tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle. Jos jäsenvaltiot 
eivät ota tällaisia päästöjä huomioon, ne 
eivät voi ottaa huomioon myöskään
myöhempiä poistumia maa-alueilla, joilla 
kyseiset luonnolliset häiriötekijät ovat 

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

tapahtuneet. 

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen metsittämis-
ja uudelleenmetsittämistoimien osalta 
jäsenvaltioiden on laskettava 
luonnollisista häiriötekijöistä aiheutuvien 
päästöjen taustataso. Jäsenvaltiot voivat 
päätöksen 2/CMP.7 mukaisesti jättää joko 
vuosittain tai liitteessä I tarkoitetun 
tilinpitokauden lopussa laskelmien 
ulkopuolelle luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat päästöt, jotka ylittävät 
yhden vuoden aikana metsittämisen ja 
uudelleen metsittämisen taustatason 
lisättynä marginaalilla.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Edellä 3 artiklan 1 kohdan 
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d alakohdassa tarkoitettujen 
metsänhoitotoimien osalta jäsenvaltioiden 
on laskettava luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvien päästöjen 
taustataso. Jäsenvaltiot voivat päätöksen 
2/CMP.7 mukaisesti jättää joko vuosittain 
tai liitteessä I tarkoitetun tilinpitokauden 
lopussa laskelmien ulkopuolelle 
luonnollisista häiriötekijöistä peräisin 
olevat päästöt, jotka ylittävät yhden 
vuoden aikana metsänhoidon taustatason 
lisättynä marginaalilla.

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Laskelmien ulkopuolelle ei saa jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä 
muusta kuin ihmisen toiminnasta peräisin 
olevia luonnollisista häiriötekijöistä 
aiheutuvia päästöjä, jotka on otettu 
mukaan 6 artiklan 4, 5 tai 6 kohdan 
mukaiseen jäsenvaltioiden viitetason 
laskentaan.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
komission avustuksella tehtävä teknisiä 
korjauksia liitteessä II tarkoitettuihin 
metsänhoitotoimien viitetasoihin tai 
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laskettava ne uudelleen, jotta niihin 
saadaan sisällytetyksi vuosittain 
luonnollisiin häiriötekijöihin liittyvien 
päästöjen taustataso, ellei sitä ole 
sisällytetty niihin muuten tämän kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on laskettava 
nettopäästöt ja -poistumat 1 a–1 d kohdan 
mukaisesti ja ilmoitettava avoimesti 

Or. en
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Tarkistus 49

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltio yksilöi kaikki maa-alueet, 
jotka jätetään jäsenvaltion 3 artiklan 1 
kohdan a, b ja d alakohdan mukaisten 
tilien ulkopuolelle, ilmoittamalla myös
niiden maantieteellinen sijainti, vuosi ja 
luonnollisten häiriötekijöiden lajit;

a) tiedot, jotka osoittavat, että tilien 
ulkopuolelle jätettävät maa-alueet on 
yksilöity, mukaan lukien niiden 
georeferoitu sijainti, vuosi ja luonnollisten 
häiriötekijöiden lajit;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltio arvioi kasvihuonekaasujen 
lähteistä syntyvät muusta kuin ihmisen 
toiminnasta peräisin olevat luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvat vuotuiset päästöt 
ja myöhemmät poistumat laskelmien 
ulkopuolelle jätetyillä maa-alueilla;

b) tiedot siitä, miten luonnollisista 
häiriötekijöistä aiheutuvat vuotuiset päästöt 
ja myöhemmät poistumat näillä maa-
alueilla on arvioitu;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) laskelmien ulkopuolelle jätetyillä maa-
alueilla ei ole tehty maankäytön muutoksia, 
ja jäsenvaltio käyttää avoimia ja 
todennettavia menetelmiä ja kriteereitä 
maankäytön muutoksen määrittelemiseksi

c) tiedot, jotka osoittavat, että laskelmien 
ulkopuolelle jätetyillä maa-alueilla ei ole 
tehty maankäytön muutoksia, ja selvitys 
menetelmistä ja kriteereistä kyseisten 
maa-alueiden tulevan maankäytön 
muutoksen määrittelemiseksi
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kyseisillä maa-alueilla; tilinpitokaudella;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) mikäli mahdollista, jäsenvaltio 
toteuttaa toimenpiteitä luonnollisten 
häiriötekijöiden vaikutusten 
hallitsemiseksi tai torjumiseksi;

d) tiedot, joista käy ilmi, että 
häiriötekijöiden esiintyminen 
tilinpitokaudella ei ole ollut jäsenvaltion 
hallittavissa tai että jäsenvaltio ei ole 
voinut vaikuttaa siihen ratkaisevasti, ja 
tiedot käytettävissä olevista keinoista 
kyseisten häiriötekijöiden estämiseksi,
hallitsemiseksi tai torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mikäli mahdollista, jäsenvaltio 
toteuttaa toimenpiteitä laskelmien 
ulkopuolelle jätettyjen maa-alueiden 
kunnostamiseksi;

e) tiedot mahdollisesti toteutetuista 
toimenpiteistä laskelmien ulkopuolelle 
jätettyjen maa-alueiden kunnostamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 54

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) pelastushakkuusta peräisin olevista 
puunkorjuutuotteista aiheutuvia päästöjä 
ei jätetty tilinpidon ulkopuolelle.

f) tiedot, jotka osoittavat, että 
pelastushakkuuseen liittyviä päästöjä ei 
ole jätetty tilinpidin ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot eivät saa jättää tilinpidon 
ulkopuolelle luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevia päästöjä maa-alueilla, 
joilla on tehty häiriötekijöiden 
seurauksena maankäytön muutoksia.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lisäksi jäsenvaltiot voivat jättää 
kasvihuonekaasujen lähteistä syntyvät 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat päästöt 1 kohdan mukaisesti 
3 artiklan 1 kohdan e ja f kohdan 
mukaisia tilinpitovelvoitteitaan koskevien 
laskelmien ulkopuolelle, jos tällaiset 
muusta kuin ihmisen toiminnasta 
aiheutuvat luonnollisista häiriötekijöistä 
peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt 

Poistetaan.
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ylittävät yhden vuoden aikana 5 prosenttia 
jäsenvaltion perusvuoden 
kokonaispäästöistä, jotka on päätöksen 
13/CMP.1 liitteen mukaisesti ilmoitettu 
UNFCCC:lle kyseisen jäsenvaltion 
perusvuoden päästötietoja koskevassa 
ensimmäisessä tarkistetussa raportissa, 
lukuun ottamatta 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja päästöjä ja poistumia, 
edellyttäen, että 9 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 artiklan 
mukaisesti 2 kohdassa tarkoitettujen 
tiedonantovaatimusten tarkistamiseksi 
tieteellisen kehityksen perusteella tai 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan elinten 
päätökseen 2/CMP.7 tai muihin 
säädöksiin tekemien tarkistusten huomioon 
ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

luonnokset LULUCF-
toimintasuunnitelmiksi, joissa vahvistetaan 
niiden toimet, joiden tavoitteena on 
rajoittaa tai vähentää päästöjä sekä 
ylläpitää tai lisätä poistumia, jotka 
aiheutuvat 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista toimista. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että laaja joukko 
sidosryhmiä tulee kuulluksi.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus päästöjen ja poistumien 
aiemmista suuntauksista;

a) kuvaus päästöjen ja poistumien 
aiemmista ja nykyisistä suuntauksista, 
mukaan lukien rekonstruoitavissa olevat 
historialliset suuntaukset;

Or. en

Tarkistus 60

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

Komission teksti Tarkistus

a a) päästöjä ja poistumia koskevat 
ennusteet, jotka ovat linjassa 
väestökehitystä, infrastruktuurien 
kehitystä, energiankulutusta, 
maatalouden intensiteettiä ja 
metsätaloutta koskevien suuntausten 
kanssa; 

Or. en
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Tarkistus 61

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) analyysi päästöjen vähentämistä sekä
poistumien lisäämistä koskevista 
mahdollisuuksista 
kokonaisnielukapasiteettiä samalla 
tehostaen;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) suunnitellut toimintalinjat d alakohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi ja tarvittaessa 
niiden sisällyttämiseksi muihin 
toimintalinjoihin, kuten kansalliset 
uusiutuvan energian 
toimintasuunnitelmat, 
metsätoimintasuunnitelmat ja kansalliset 
strategiset suunnitelmat, sekä 
yksityiskohtainen kuvaus kyseisten 
toimenpiteiden oletetusta vaikutuksesta 
päästöihin ja poistumiin;

Or. en
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Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa jäsenvaltioille ohjausta ja 
teknistä apua ja hyväksyy LULUCF-
toimintasuunnitelmia koskevat 
erityisohjeet. Jäsenvaltioiden on esiteltävä 
LULUCF-toimintasuunnitelmansa näiden 
ohjeiden mukaisesti ja noudatettava 
ensimmäisen alakohdan a–f kohdassa 
esitettyjä vaatimuksia. 

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio arvioi jäsenvaltion luonnoksen 
LULUCF-toimintasuunnitelmaksi kolmen 
kuukauden kuluessa kaikkien 
asiaankuuluvien tietojen 
vastaanottamisesta kyseiseltä jäsenvaltiolta
ja varmistaa, että luonnos on 2 kohdan a–
f alakohdan ohjeiden ja vaatimusten 
mukainen. Komissio julkaisee kyseisen 
arvioinnin tulokset ja voi antaa tarvittaessa 
suosituksia parantaakseen jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä päästöjen rajoittamiseen tai 
vähentämiseen ja poistumien 
ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Or. en
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Tarkistus 65

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyytää jäsenvaltiota 
muuttamaan tai täydentämään 
suunnitelmia, jotta ne vastaisivat tämän 
artiklan vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio arvioi LULUCF-
toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa kuuden kuukauden kuluessa 
raporttien vastaanottamisesta ja antaa 
tarvittaessa suosituksia lisätoimiksi.
Jäsenvaltioiden on otettava komission 
suositukset asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio huolehtii yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa siitä, että yleisö voi 
asetuksen (EY) N:o 1367/2006 9 artiklan 
mukaisesti osallistua varhaisessa 
vaiheessa ja tosiasiallisesti LULUCF-
toimintasuunnitelmien valmisteluun, 
muuttamiseen tai tarkistamiseen.
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havainnot asianmukaisesti huomioon. Komissio ja jäsenvaltiot saattavat yleisön 
saataville sähköisessä muodossa 
LULUCF-toimintasuunnitelmat, 
arvioinnit ja raportit niiden levittämiseksi 
yleisölle aktiivisesti ja järjestelmällisesti 
asetuksen (EY) N:o 1367/2006 ja 
direktiivin 2003/4/EY säännösten 
edellyttämällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus päätökseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio luo asiantuntijatason 
tarkistusmekanismin, jolla varmistetaan 
tarvittaessa unionin tilinpitosääntöjen ja 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan tai 
jonkin muun unionin tekemän 
ilmastonmuutoksen kannalta merkittävän 
monenvälisen sopimuksen elinten 
hyväksymien sääntöjen yhdenmukaisuus. 

Or. en
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PERUSTELUT

LULUCF-tilinpito on ilmastotoimien keskeinen elementti, jolla voidaan muun muassa auttaa 
hillitsemään ilmastonmuutosta, helpottaa muutokseen sopeutumista, auttaa säilyttämään 
biologinen monimuotoisuus ja myötävaikuttaa luonnonvarojen kestävään käyttöön.
Ensimmäisenä toimena LULUCF-sektorin sisällyttämisessä EU:n päästövähennystoimiin ja 
unionin toimintalinjojen täydentävyyden varmistamisessa on laadittava säännöt 
LULUCF-toimissa syntyvien päästöjen ja poistumien tilinpidosta.

Unionin LULUCF-tilinpidon kolme päätavoitetta ovat:

 YK:n ilmastonmuutospuitesopimuksen (UNFCCC) ja Kioton pöytäkirjan 
sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamisen helpottaminen

 unionin nykyisen ja tulevan lainsäädännön johdonmukaisuus tulevaa koordinointia ja 
integrointia ajatellen, mukaan lukien mutta ei pelkästään yhteinen maatalouspolitiikka 
ja uusiutuvan energian direktiivi

 sen varmistaminen, että tilinpitokäytännöt ja menetelmät ovat avoimuuden, 
johdonmukaisuuden, vertailukelpoisuuden, täydellisyyden ja täsmällisyyden 
periaatteiden mukaisia sekä jäsenvaltioissa että niiden kesken koko unionissa.

Esittelijä on valinnut täsmälähestymistavan, jolla pyritään tavoitteiden saavuttamiseen. 
Esittelijä panee merkille, että UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan elinten kokouksissa on jo 
tehty paljon päätöksiä, esimerkiksi päätökset 16/CMP.1, 2/CMP.6 ja 2/CMP.7. Euroopan 
unionin on oltava tietoinen sen tärkeästä johtoroolista ilmastokysymyksissä, ja kun tarvitaan 
yhdenmukaistamista, olisi pyrittävä suurimpaan yhteiseen nimittäjään jäsenvaltioiden kesken.

Esittelijä pitää ehdotettua päätöstä myönteisenä, mutta katsoo, että sitä on selvennettävä ja 
vahvistettava monilta osin.

Tilinpitovelvoitteet

Velvollisuus laatia ja ylläpitää tilejä päästöistä ja poistumista, jotka ovat peräisin päästöjä 
aiheuttavista maankäyttötoimista, on tärkeä askel LULUCF-sektorin sisällyttämisestä unionin 
päästövähennystoimiin. Durbanin kokouksessa kosteikkojen kuivatus ja uudelleenkostutus 
jäivät päätöksellä 2/CMP.7 vapaaehtoisiksi toimiksi, jotka perustetaan kosteikkoja, 
kosteikoiksi muutettuja maita ja kuivatetun orgaanisen maaperän käyttöä koskeviin 
arviointimenetelmiin, jotka sisältyvät hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
hiljattain hyväksymiin tai osapuolten konferenssin suosittamiin ohjeisiin. Unionissa syntyy 
epäselvyyttä siitä, että jotkut jäsenvaltiot ottavat kosteikkojen kuivatuksen ja 
uudelleenkostutuksen huomioon, toiset taas eivät.

Siksi esittelijä ehdottaa kosteikkojen kuivatuksen ja uudelleenkostutuksen sisällyttämistä 
toimiksi, joissa tilinpito olisi pakollista.
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Yleiset tilinpitosäännöt

Tarkka tilinpito kunkin kategorian hiilivarannon muutoksista edellyttää tunnettujen 
hiilivarastojen ja kasvihuonekaasujen huomioimista. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaistaminen ja sitten sisällyttäminen unionin päästövähennyssitoumuksiin ja ottaen 
huomioon unionin nykyinen ja tuleva lainsäädäntö, kaikkien jäsenvaltioiden olisi otettava 
huomioon hiilivaranto käyttäen samoja hiilivarastoja ja kasvihuonekaasuja. Komission olisi 
tarvittaessa autettava jäsenvaltioita tekemään teknisiä korjauksia ja mukautuksia, jotta ne 
voivat ottaa huomioon hiilivarastot ja kasvihuonekaasut, jotka on jätetty tilinpidon 
ulkopuolelle.

Esittelijä ehdottaa, että tilinpidon olisi koskettava kaikkien toimintaluokkien kaikkia 
hiilivarastoja ja kasvihuonekaasuja, ja kehottaa komissiota antamaan apuaan.

Puunkorjuutuotteet

Durbanissa päätettiin, että puunkorjuutuotteet otetaan huomioon välittömän hajoamisen 
perusteella, mikä tarkoittaa, että puuhun varastoituneen hiilen katsotaan vapautuvan 
korjuuhetkellä, ellei puunkorjuutuotteista ole käytettävissä avointa ja todennettavissa olevaa 
tietoa, missä tapauksessa tehdään arvioi käyttäen ensimmäisen kertaluvun 
hajoamismenetelmää ja puoliintumisajan oletusarvoja. Jäsenvaltiot saavat käyttää myös 
maakohtaisia tietoja puoliintumisajan oletusarvojen korvaajina. Tästä voisi aiheutua ongelmia 
unionissa. Kaksi jäsenvaltiota voisi esimerkiksi käyttää kolmannesta maasta maakohtaisia 
puoliintumisaikoja, jotka eroavat toisistaan, tai yksi jäsenvaltiot voisi käyttää toisesta 
jäsenvaltiosta maakohtaisia puoliintumisaikoja, jotka eroavat sen itseensä soveltamista 
puoliintumisajoista. Epäjohdonmukaisuudet on estettävä ennen niiden ilmaantumista.

Siksi esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi ensin ilmoitettava komissiolle sen 
suorittamaa tarkistusta ja hyväksynnän antoa varten valinnastaan käyttää maakohtaisia 
puoliintumisaikoja unionin ulkopuolelle vietävissä puunkorjuutuotteissa ja sitten 
jäsenvaltioita olisi kiellettävä käyttämästä unionin markkinoille saatetuissa 
puunkorjuutuotteissa maakohtaisia puoliintumisaikoja, jotka poikkeavat tuontijäsenvaltion 
käyttämistä puoliintumisajoista.

Puunkorjuutuotteiden nykyiset tilinpitopuitteet synnyttävät lisäksi aukkoja, kun tuotteita 
käytetään energiatarkoituksiin. Tämä koskee erityisesti bioenergiana käytettyä biomassaa ja 
nollapäästöolettamaa, joka sisältyy sekä uusiutuvan energian direktiiviin että EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Vaikka jäsenvaltioiden on otettava huomioon energiatarkoituksiin 
käytettävät puunkorjuutuotteet välittömän hajoamisen perusteella – näin saadaan unionissa 
sovellettava mekanismi ja oikeudellinen kehys päästötilinpitoa varten – , kolmansissa maissa 
asia ei aina ole näin. Lähiaikoina voimaan tuleva EU:n puutavara-asetus yhdessä yhteisön 
tullikoodeksin kanssa ovat hyvä väline aukkojen välttämiseksi.

Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi seurattava ja otettava huomioon päästöt vain 
puunkorjuutuotteista, jotka on korjattu unionin ulkopuolella ja jotka käytetään 
energiantarkoituksiin jäsenvaltioissa, sekä annettava tietoja korjuumaasta sekä siitä, onko 
korjuu tapahtunut kestävällä tavalla.
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Luonnolliset häiriötekijät

Durbanissa sovittiin, että luonnollisista häiriötekijöistä metsittämisessä, uudelleen 
metsittämisessä ja metsänhoidossa aiheutuvat päästöt voidaan tietyin ehdoin jättää tilinpidon 
ulkopuolelle. Tätä varten jäsenvaltioiden on arvioitava taustatasot ja marginaalit, jotta ne 
voivat määritellä, mitkä päästöt jätetään tilinpidon ulkopuolelle, mistä annettujen ehtojen on 
täytyttävä. Päätöksellä 2/CMP.7 jäsenvaltiot on velvoitettu käyttämään samoja menetelmiä 
metsänhoitoon, metsittämiseen ja uudelleen metsittämiseen. Johdonmukaisuuden tarve ei 
kuitenkaan koske vain toimialoja vaan myös jäsenvaltioita.

Siksi esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi laskettava taustatasot ja marginaalit ja 
noudatettava päätöksessä 2/CMP.7 vahvistettuja ehtoja sekä tehtävä tarvittavia teknisiä 
korjauksia ja mukautuksia tilinpidon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Määritelmät

Monia asiakirjassa käytettyjä käsitteitä ei ole määritelty, tai määritelmät kaipaavat 
selventämistä. Nämä käsitteet ovat tärkeitä päätöksen velvoitteiden ymmärtämiseksi ja 
noudattamiseksi.

Esittelijä ehdottaa määritelmiä tai täsmennyksiä seuraavasti: hiilivarasto, uudelleen 
metsittäminen, metsittäminen, metsän hävittäminen, puunkorjuutuotteet, taustataso, 
marginaali, puoliintumisaika, välitön hajoaminen. 

LULUCF-toimintasuunnitelmat

Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava toimia, joilla voidaan vähentää päästöjä ja ylläpitää tai 
lisätä poistumia. Erityisesti olisi määriteltävä suuntauksia ja tarkasteltava toimien 
sisällyttämistä unionin muihin toimintalinjoihin. Komission olisi annettava jäsenvaltioille 
tarvittaessa ohjausta ja teknistä apua, ja sille olisi annettava valta antaa suosituksia 
lisätoimiksi. Kaikessa olisi huolehdittava unionin oikeuden mukaisesta avoimuudesta ja 
yleisön osallistumisesta.

Esittelijä ehdottaa LULUCF-toimintasuunnitelmien sisällön selventämistä niin, että niihin 
sisällytetään suuntauksia ja ennusteita päästöistä ja poistumista sekä toimenpiteitä, joilla 
LULUCF-sektoria voidaan yhdentää unionin muihin toimintalinjoihin. Lisäksi on 
selvennettävä komission roolia ja velvollisuutta huolehtia tiedonsaannista ja yleisön 
osallistumisesta.


