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Ehdotus asetukseksi
Liite XI

Komission teksti Tarkistus

LIITE XI LIITE XI

EU:N YMPÄRISTÖ- JA 
ILMASTOLAINSÄÄDÄNTÖ, JONKA 
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA 

JÄSENVALTIOIDEN OLISI 
EDISTETTÄVÄ YMP:N 

STRATEGIASUUNNITELMILLAAN 96, 
97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI:

EU:N YMPÄRISTÖ- JA 
ILMASTOLAINSÄÄDÄNTÖ, JONKA 
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA 

JÄSENVALTIOIDEN OLISI 
EDISTETTÄVÄ YMP:N 

STRATEGIASUUNNITELMILLAAN 96, 
97 JA 103 ARTIKLAN MUKAISESTI:

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä 
marraskuuta 2009, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta;

– Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta; 

– Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta; 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan 
puitteista;

– Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta;

– Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 
annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien 
suojelemisesta maataloudesta peräisin 
olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/50/EY ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2008/50/EY ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta;

– Euroopan parlamentin ja neuvoston – Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 
kumoamisesta;

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 
kumoamisesta;

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin EU:n ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin sekä 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi 
sekä muista ilmastonmuutosta koskevista 
tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin EU:n ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteisiin sekä 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi 
sekä muista ilmastonmuutosta koskevista 
tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX sitovista 
vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 
2021–2030 joustavaa energiaunionia varten 
ja Pariisin sopimuksen sitoumusten 
täyttämiseksi sekä järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja 
niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista 
raportoimiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX sitovista 
vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 
2021–2030 joustavaa energiaunionia varten 
ja Pariisin sopimuksen sitoumusten 
täyttämiseksi sekä järjestelmästä 
kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja 
niistä raportoimiseksi sekä muista 
ilmastonmuutosta koskevista tiedoista 
raportoimiseksi annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 muuttamisesta];

– Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä; 

– Direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä; 

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi XXXX 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
2012/27/EU muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi XXXX 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
2012/27/EU muuttamisesta];

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX energiaunionin 
hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, 
direktiivin 98/70/EY, direktiivin 
2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 
663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, 
direktiivin 2009/73/EY, neuvoston 

–  [Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus XXXX energiaunionin 
hallinnosta, direktiivin 94/22/EY, 
direktiivin 98/70/EY, direktiivin 
2009/31/EY, asetuksen (EY) N:o 
663/2009, asetuksen (EY) N:o 715/2009, 
direktiivin 2009/73/EY, neuvoston 
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direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 
2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, 
direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta];

direktiivin 2009/119/EY, direktiivin 
2010/31/EU, direktiivin 2012/27/EU, 
direktiivin 2013/30/EU ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2015/652 muuttamisesta 
sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 
kumoamisesta];

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi. 

– Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, yhteisön politiikan 
puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 
aikaansaamiseksi; 

– Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) XX/XX veden 
uudelleenkäytön 
vähimmäisvaatimuksista;
– Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, 
annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

Or. en


