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12.6.2017 A8-0208/55 

Tarkistus  55 

Pilar Ayuso 

PPE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä 

peräisin olevien nettopoistumien lisäkäyttö 

280 miljoonaan asti 

Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta 

ja metsätaloudesta peräisin olevien 

nettopoistumien lisäkäyttö 280 miljoonaan 

asti 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Tarkistus  56 

Pilar Ayuso 

PPE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Article 7 - paragraph 2 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos asetuksen [LULUCF] 8 artiklan 

6 kohdan mukainen metsäalan viitetasojen 

päivittämistä kansallisten metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmien perusteella koskeva 

delegoitu säädös hyväksytään, komissiolle 

siirretään tämän asetuksen 12 artiklan 

mukaisesti valta hyväksyä delegoitu säädös 

tämän artiklan 1 kohdan muuttamiseksi 

siten, että voidaan ottaa huomioon 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan vaikutus. 

2. Jos asetuksen [LULUCF] 8 artiklan 

6 kohdan mukainen metsäalan viitetasojen 

päivittämistä kansallisten metsätalouden 

tilinpitosuunnitelmien perusteella koskeva 

delegoitu säädös hyväksytään, komissiolle 

siirretään tämän asetuksen 12 artiklan 

mukaisesti valta hyväksyä delegoitu säädös 

tämän artiklan 1 kohdan ja liitteessä III 

olevien tilinpitoluokkien muuttamiseksi 

siten, että voidaan ottaa huomioon 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan tasapuolinen vaikutus 

ylittämättä tämän asetuksen 7 kohdan 

mukaisesti käytettävissä olevaa 

280 miljoonan kokonaismäärää. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Tarkistus  57 

Pilar Ayuso 

PPE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Maankäytöstä, maankäytön 

muutoksesta ja metsätaloudesta 

aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 

ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 

2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteisiin annetussa 

asetuksessa [ ] vahvistetaan maankäyttöön, 

maankäytön muutokseen ja metsätalouteen, 

jäljempänä ’LULUCF’, liittyviä 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevat tilinpitosäännöt. Vaikka tämän 

asetuksen mukaisesti 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksillä 

aikaan saataviin ympäristövaikutuksiin 

vaikuttaa se, että huomioon otetaan 

enintään maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta ja hoidetuista niityistä, 

sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa 

[ ], peräisin olevien nettopoistumien ja 

nettopäästöjen kokonaissummaa vastaava 

määrä, asetukseen olisi sisällytettävä näitä 

poistoja vastaava, määrältään enintään 280 

miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

jousto, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

(12) Maankäytöstä, maankäytön 

muutoksesta ja metsätaloudesta 

aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen 

ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 

2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteisiin annetussa 

asetuksessa [ ] vahvistetaan maankäyttöön, 

maankäytön muutokseen ja metsätalouteen, 

jäljempänä ’LULUCF’, liittyviä 

kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia 

koskevat tilinpitosäännöt. Vaikka tämän 

asetuksen mukaisesti 

kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksillä 

aikaan saataviin ympäristövaikutuksiin 

vaikuttaa se, että huomioon otetaan 

enintään maasta, jolta metsä on hävitetty, 

metsitetystä maasta, hoidetusta 

viljelymaasta, hoidetuista niityistä ja 

soveltuvissa tapauksissa hoidetuista 
kosteikoista, sellaisina kuin ne on 

määritelty asetuksessa [ ], peräisin olevien 

nettopoistumien ja nettopäästöjen 

kokonaissummaa vastaava määrä, 

asetukseen olisi sisällytettävä näitä poistoja 

vastaava, määrältään enintään 280 
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liitteessä III esitetyn mukaisesti, 

lisämahdollisuutena, jota jäsenvaltiot 

voivat tarvittaessa hyödyntää 

sitoumustensa noudattamiseksi. Jos 

annetaan LULUCF-asetuksen 8 artiklan 6 

kohdan nojalla delegoitu säädös metsäalan 

viitetasojen päivittämiseksi kansallisten 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmien 

perusteella, komissiolle olisi 7 artiklan 

mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä sen huomioon ottamiseksi, että 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan panos vaikuttaa mainitussa 

artiklassa säädettyyn 

joustomahdollisuuteen. Ennen tällaisen 

delegoidun asetuksen hyväksymistä 

komission olisi arvioitava hoidetun 

metsämaan tilinpidon luotettavuutta 

saatavilla olevien tietojen perusteella ja 

erityisesti ennakoidun ja tosiasiallisen 

korjuuasteen keskinäistä vastaavuutta. 

Tässä asetuksessa olisi myös sallittava 

mahdollisuus vuotuisten 

päästökiintiöyksiköiden vapaaehtoiseen 

poistoon, jotta kyseiset määrät voidaan 

ottaa huomioon arvioitaessa sitä, 

noudattavatko jäsenvaltiot asetuksen [ ] 

vaatimuksia. 

miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin 

jousto, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

liitteessä III esitetyn mukaisesti, 

lisämahdollisuutena, jota jäsenvaltiot 

voivat tarvittaessa hyödyntää 

sitoumustensa noudattamiseksi. Jos 

annetaan LULUCF-asetuksen 8 artiklan 6 

kohdan nojalla delegoitu säädös metsäalan 

viitetasojen päivittämiseksi kansallisten 

metsätalouden tilinpitosuunnitelmien 

perusteella, komissiolle olisi 7 artiklan 

mukaisesti siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädöksiä sen huomioon ottamiseksi, että 

hoidettua metsämaata koskevan 

tilinpitoluokan tasapuolinen panos 

vaikuttaa mainitussa artiklassa säädettyyn 

280 miljoonan joustomahdollisuuteen. 

Ennen tällaisen delegoidun asetuksen 

hyväksymistä komission olisi arvioitava 

hoidetun metsämaan tilinpidon 

luotettavuutta saatavilla olevien tietojen 

perusteella ja erityisesti ennakoidun ja 

tosiasiallisen korjuuasteen keskinäistä 

vastaavuutta. Tässä asetuksessa olisi myös 

sallittava mahdollisuus vuotuisten 

päästökiintiöyksiköiden vapaaehtoiseen 

poistoon, jotta kyseiset määrät voidaan 

ottaa huomioon arvioitaessa sitä, 

noudattavatko jäsenvaltiot asetuksen [ ] 

vaatimuksia. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Tarkistus  58 

Pilar Ayuso 

PPE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a artikla 

 Varhaisten toimien reservi 

 1. Jotta voidaan ottaa huomioon 

varhaiset toimet ennen vuotta 2020, 

enintään 90 miljoonan tonnin määrä 

vuotuisia päästökiintiöitä vuosina 2026–

2030 on jäsenvaltion pyynnöstä otettava 

huomioon kyseisen jäsenvaltion osalta 

tarkasteltaessa, miten se on noudattanut 

vaatimuksia tämän asetuksen 9 artiklan 

mukaisesti viimeksi suoritetun 

vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen 

yhteydessä edellyttäen, että 

 a) sen päätöksen 406/2009/EY 3 

artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 

mukaisesti määriteltyjen vuotuisten 

päästökiintiöiden kokonaismäärä ylittää 

sen todennettujen 

kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaismäärän vuosina 2013–2020; 

 b) sen markkinahintainen BKT 

asukasta kohti on alle EU:n keskiarvon; 

 c) se on käyttänyt maksimaalisen 
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tehokkaasti 6 ja 7 artiklassa tarkoitettuja 

joustomahdollisuuksia liitteissä II ja III 

vahvistettujen tasojen mukaisesti; 

 d) se on käyttänyt maksimaalisen 

tehokkaasti 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitettuja joustomahdollisuuksia eikä 

se ole siirtänyt päästökiintiöitä toiseen 

jäsenvaltioon 5 artiklan 4 ja 5 kohdan 

mukaisesti; ja 

 e) koko unioni saavuttaa 1 artiklan 1 

kohdassa tarkoitetun tavoitteensa. 

 2. Enimmäisosuus edellä 1 kohdassa 

tarkoitetusta jäsenvaltion 

kokonaismäärästä, joka voidaan ottaa 

huomioon vaatimustenmukaisuuden 

osalta, on määriteltävä toisaalta kyseisen 

jäsenvaltion kauden 2013–2020 

vuotuisten päästökiintiöiden 

kokonaismäärän ja sen samalla kaudella 

todennettujen kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaismäärän erotuksen ja toisaalta 

kaikkien jäsenvaltioiden, jotka täyttävät 

1 kohdan b alakohdan mukaisen 

vaatimuksen, kauden 2013–2020 

vuotuisten päästökiintiöiden ja samalla 

kaudella todennettujen 

kasvihuonekaasupäästöjen 

kokonaismäärän erotuksen perusteella. 

 Vuotuiset päästökiintiöt ja todennetut 

kasvihuonekaasupäästöt määritellään 3 

kohdan mukaisesti. 

 3. Komissio hyväksyy 12 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tätä asetusta ja joissa 

vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 

enimmäisosuudet 

hiilidioksidiekvivalenttitonneina 1 ja 

2 kohdan mukaisesti. Kyseisissä 

delegoiduissa säädöksissä komissio 

käyttää päätöksen 406/2009/EY 10 

artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti 

määriteltyjä vuotuisia päästökiintiöitä 

sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 

mukaisia tarkistettuja inventaariotietoja 

vuosien 2013–2020 osalta. 
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