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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppalainen ilmastolaki on EU:n vihreän kehityksen ohjelman keskeinen säädös. 
Ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen saavuttamisen ohella sen olisi myös edistettävä 
kasvua ja työllisyyttä kaikkialla EU:ssa.  Samalla ilmastoneutraaliuteen siirtymisen on oltava 
oikeudenmukaista ja osallistavaa.

Maatalousala on strategisesti tärkeä EU:n ja koko maailman elintarviketurvan kannalta, mutta 
se on myös kaikkein kriittisimmin ilmastonmuutoksen seurauksille altistuva ala. Sen vuoksi 
EU:n ilmastolailla olisi Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
luotava asiaankuuluville EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille puitteet, joissa parannetaan 
sopeutumista ja sietokykyä sekä edistetään kehitystä kohti alhaisia kasvihuonekaasupäästöjä 
tavalla, joka ei uhkaa elintarviketuotantoa. Kyseisessä artiklassa korostetaan tarvetta soveltaa 
ilmastotoimiin ja elintarviketuotantoon kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa käsitellään 
sopeutumista, sietokykyä ja hillitsemistä.

Myös maa- ja metsätalousaloja, jotka ovat ainoita aloja, jotka toimivat sekä hiilipäästöjen 
aiheuttajina että hiilinieluina, on pidettävä tärkeinä liikkeellepanevina voimina. Näillä aloilla 
tarvitaan merkittävää tutkimusta ja kehitystä, jotta teknologisten innovaatioiden koko 
potentiaali voidaan hyödyntää. Sekä kasvin- että kotieläintuotannossa tarvitaan laajaa 
tutkimusta ja kehittämistä, mukaan lukien kasvinjalostus sellaisten uusien ja kestävämpien 
viljely- ja heinäkasvien tuottamiseksi, jotka sitovat enemmän hiiltä, sekä biokaasun ja 
biomassan hyödyntäminen. Kasvihuonekaasujen mittausmenetelmiä olisi parannettava.

Poistumien tai negatiivisten päästöjen merkitys on ensiarvoisen tärkeä. Tällä hetkellä 
poistumia ja päästövähennyksiä kohdellaan hiilimarkkinoilla samalla tavalla. Ilmakehästä 
poistettu hiilitonni olisi kuitenkin hinnoiteltava eri tavalla kuin hiilitonni, jota ei päästetä 
ilmakehään. Poistumien kehityksen edistämiseksi komission olisi tutkittava mahdollista 
poistumien tai negatiivisten päästöjen erillistä kauppaa EU:n ja maailmanlaajuisilla 
hiilimarkkinoilla. Tällainen negatiivisten päästöjen kauppa voi tuottaa huomattavaa 
ilmastorahoitusta.

On myös tarpeen edistää ilmastotehokasta tuotantoa EU:ssa, myös maataloudessa, ja antaa 
sille näkyvyyttä. Kolmannen osapuolen suorittama sertifiointi on pragmaattinen 
lähestymistapa vaikeaan kysymykseen, ja sen tavoitteena on tunnustaa toimijoiden, kuten 
viljelijöiden ja osuuskuntien, lisäponnistelut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kestävässä 
elintarviketuotannossa. Sillä varmistettaisiin myös, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja 
standardeja.

Seuraavassa esitetään useita tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan asetusta. Näiden 
tarkistusten tarkoituksena on erityisesti

• varmistaa, että ilmastoneutraaliustavoite asetetaan koko unionille sekä kullekin 
jäsenvaltiolle erikseen, jotta voidaan vahvistaa koko EU:n tavoitteita;

• vakiinnuttaa ”politiikan johdonmukaisuuden periaate” kaikissa vihreän kehityksen 
ohjelmaan sisältyvissä aloitteissa; tämän periaatteen mukaisesti asetuksessa säädettyjä 
näkökohtia olisi ilmastoneutraaliuteen etenemistä koskevan kehityspolun määrittämisen osalta 
sovellettava kaikkiin vihreän kehityksen ohjelman aloitteisiin;
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• huolehtia siitä, että nämä samat näkökohdat otetaan huomioon toteutettaessa tarvittavia 
toimenpiteitä unionin ja kansallisella tasolla, myös määriteltäessä päästövähennysten ja -
poistumien jakautumista päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja siihen kuulumattomien 
politiikan välineiden välillä;

• asettaa covid-19-kriisin vuoksi komissiolle velvoite ottaa huomioon elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus ja määrittää samalla kehityspolku kohti ilmastoneutraaliutta;

• huolehtia siitä, että unioni ja jäsenvaltiot helpottavat viljelijöiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin, edistävät ilmastonmuutoksen sietokykyä ja vähäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen saavuttamista vaarantamatta elintarviketuotantoa;

• edellyttää, että sen jälkeen kun komissio on arvioinut tarvetta asettaa sitova välitavoite 
vuodelle 2040, se esittää lainsäädäntöehdotuksen, jossa vahvistetaan arvot, jotka on 
saavutettava vuoteen 2040 mennessä, sekä muut tarvittavat toimenpiteet;

• säätää kolmannen osapuolen suorittamasta sertifioinnista, jotta EU:ssa voidaan vahvistaa 
yhteinen standardi ilmastotehokkaalle tuotannolle. katsoo, että yhteisten vaatimusten 
asettaminen on myös keino palkita viljelijöitä ja osuuskuntia, jotka onnistuvat tuottamaan 
enemmän vähemmällä, mikä pienentää tuotannon ilmastojalanjälkeä;

• säätää vaatimus löytää vaihtoehtoja fossiiliselle taloudelle. Biopohjainen kiertotalous tarjoaa 
uusiutuvia materiaaleja, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita.

Valmistelija on myös esittänyt tarkistuksen, jossa komissiota kehotetaan esittämään 
kehityspolku ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi lainsäädäntöehdotuksella eikä 
delegoidulla säädöksellä. Tällaisella delegoidulla säädöksellä käsiteltäisiin asetuksen 
keskeisiä osia, jotka eivät voi sellaisina olla säädösvallan siirron kohteena. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että on tärkeää valita terveitä liiketoimintaideoita ja laatia 
etenemissuunnitelmia yhteistyössä uusien yrittäjien kanssa, jotka etsivät jalansijaa uusilla 
markkinoilla. Alueellisella tasolla olisi luotava yritysten perustamista tukeva verkosto 
räätälöityjen koulutuskurssien ja neuvontapalvelujen muodossa.

Aikarajoitteiden vuoksi valmistelijalla ei ole ollut mahdollisuutta olla yhteydessä muihin 
poliittisiin ryhmiin tai sidosryhmiin tämän lausunnon laadinnassa. Kaikki kannanotot ovat 
erittäin tervetulleita, ja ne otetaan huomioon kompromissitarkistuksia laadittaessa. 

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon vuoteen 
2050 mennessä ja talouskasvuun pyritään 
lisäämättä resurssien käyttöä. Tavoitteena 
on myös suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen.

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
kasvustrategian, jolla pyritään tekemään 
unionista oikeudenmukainen ja vauras 
yhteiskunta, jonka talous on moderni, 
resurssitehokas ja kilpailukykyinen, 
samalla kun kasvihuonekaasujen 
nettopäästöistä pyritään eroon 
vuoteen 2050 mennessä ja talouskasvuun 
pyritään lisäämättä resurssien käyttöä. 
Eurooppalainen ilmastolaki on EU:n 
vihreän kehityksen ohjelman keskeinen 
säädös. Näin ollen sillä olisi edistettävä 
kestävää kasvua ja työllisyyttä kaikkialla 
unionissa samalla kun saavutetaan 
ilmastoneutraaliuden tavoite. Uuden 
kasvustrategian tavoitteena on myös 
suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella kansalaisten 
terveyttä ja hyvinvointia ympäristöön 
liittyviltä riskeiltä ja vaikutuksilta. Samalla 
tämän siirtymän on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, eikä 
ketään jätetä jälkeen, etenkään 
maaseutualueita, syrjäisiä alueita tai 
kaupunkialueita.

__________________ __________________
19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

19 Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, COM(2019) 
640 final, 11. joulukuuta 2019.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 

(2) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
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erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 1,5 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 1,5 
celsiusasteeseen erityisesti äärimmäisten 
sääilmiöiden todennäköisyyden 
vähentämiseksi. Biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisesta arviointiraportista21 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden 
häviämistä edistävä tekijä22.

erityisraportti vaikutuksista, joita aiheutuu 
maapallon keskilämpötilan noususta 1,5 
celsiusasteella esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna, ja asiaan 
liittyvistä maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kehityskuluista20, tarjoaa vahvan 
tieteellisen perustan ilmastonmuutoksen 
torjumiselle ja osoittaa, että ilmastotoimia 
on tehostettava. Raportissa vahvistetaan, 
että kasvihuonekaasupäästöjä on 
kiireellisesti vähennettävä ja että 
ilmastonmuutos on rajoitettava 1,5 
celsiusasteeseen erityisesti äärimmäisten 
sääilmiöiden todennäköisyyden 
vähentämiseksi. Biologista 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja 
käsittelevän hallitustenvälisen tiede- ja 
politiikkafoorumin (IPBES) vuoden 2019 
maailmanlaajuisessa arviointiraportissa21 
korostettiin, että luonnon kestävä käyttö 
on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan 
sopeutua ilmastonmuutokseen ja 
lieventää ihmisestä johtuvia vaarallisia 
vaikutuksia ilmastojärjestelmään, ja siinä 
kävi ilmi, että luonnon monimuotoisuus on 
heikentynyt maailmanlaajuisesti ja että 
ilmastonmuutos on kolmanneksi 
merkittävin luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien häviämistä edistävä tekijä22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 21 IPBES 2019: Global Assessment on 
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Biodiversity and Ecosystem Services. Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxembourg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

22 Euroopan ympäristökeskuksen raportti 
”The European environment – state and 
outlook 2020” (Luxemburg: EU:n 
julkaisutoimisto, 2019).

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
siirtyä oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla kohti 
lämpötilatavoitetta, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työpaikkojen säilyttämistä ja 
luomista, kasvua ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa 
oikeudenmukainen ja kustannustehokas 
siirtymä kohti lämpötilatavoitetta, joka 
sisältyy ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssissa vuonna 2015 hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24 ja 
sovittaa rahoitusvirrat johdonmukaisiksi 

(4) Pariisin sopimuksessa asetetaan 
pitkän aikavälin tavoitteeksi pitää 
maapallon keskilämpötilan nousu selvästi 
alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan 
ja pyrkiä toimiin, joilla lämpötilan nousu 
saataisiin rajattua 1,5 °C:een suhteessa 
esiteolliseen aikaan23, ja sopimuksessa 
korostetaan, että on tärkeää sopeutua 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin24, 
edistää ilmastonmuutoksen sietokykyä ja 
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suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

vähäisiin kasvihuonekaasupäästöihin 
johtavaa kehitystä, myös toteuttamalla 
sopeutumis- ja hillitsemistoimia 
maataloudessa, tavalla, joka vahvistaa 
häiriönsietokykyä ja EU:n 
elintarviketuotantoa ja elintarviketurvaa, 
sekä sovittaa rahoitusvirrat 
johdonmukaisiksi suhteessa 
kasvihuonekaasujen osalta vähäpäästöiseen 
kehityskulkuun ja kehitykseen, jossa 
joustavasti mukaudutaan muuttuvaan 
ilmastoon25.

__________________ __________________
23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

23 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
a alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, unionin maataloutta 
ja elintarvikejärjestelmiä, 
maaseutualueita, metsätaloutta, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle. Maa- ja 
metsätalousaloilla voidaan oikeanlaisen 
taloudellisen ja teknologisen tuen avulla 
edistää olennaisesti unionin tavoitteiden 
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saavuttamista, erityisesti niiden 
hiilidioksidin sitomiseen liittyvien 
mahdollisuuksien ansiosta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

(6) Ilmastoneutraaliuden ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen 
edellyttäisi kaikkien talouden alojen 
osallistumista toimiin, keskittymällä 
erityisesti fossiilisten polttoaineiden 
päästöjen vähentämiseen. Kun otetaan 
huomioon energiantuotannon ja -
kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologisen innovoinnin laajempi 
saatavuus sekä tutkimus ja kehitys ovat 
myös tärkeitä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa. Maa- ja metsätalous ovat 
ainoat alat, jotka toimivat sekä 
hiilipäästöjen aiheuttajina että 
hiilinieluina, minkä vuoksi myös niitä 
olisi pidettävä tärkeinä liikkeellepanevina 
voimina. Näillä aloilla tarvitaan 
merkittävää tutkimusta ja kehitystä, jotta 
olemassa olevien ratkaisujen koko 
potentiaali ja innovaatioiden koko kirjo 
voidaan hyödyntää. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä myös fossiili-
intensiivisten materiaalien korvaamiseen 
uusiutuvilla ja biopohjaisilla 
materiaaleilla, jotka ovat peräisin metsä- 
ja maataloudesta, sekä vähähiilisillä 
materiaaleilla. Komission olisi esitettävä 
luonnollisten ja muiden hiilinielujen 
määritelmä.



PE650.646v02-00 10/49 AD\1211640FI.docx

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Komission olisi asian 
selventämiseksi esitettävä luonnollisten ja 
muiden hiilinielujen määritelmä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lisäksi komissio on 
28. marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Lisäksi komissio esitti 28 päivänä 
marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta” strategisen 
pitkän aikavälin visionsa 
kasvihuonekaasujen päästöjen nollatason 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja 
kustannustehokkaan siirtymän kautta.

(8) Lisäksi komissio on 
28. marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Lisäksi komissio esitti 28 päivänä 
marraskuuta 2018 antamassaan 
tiedonannossa ”Puhdas maapallo kaikille – 
Eurooppalainen visio kukoistavasta, 
nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja 
ilmastoneutraalista taloudesta” strategisen 
pitkän aikavälin visionsa 
kasvihuonekaasujen päästöjen nollatason 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja 
kustannustehokkaan siirtymän kautta. 
Tästä syystä, jos maailman väestömäärä 
kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2050 
mennessä, maataloudella on keskeinen 
asema riittävän ruoan tuottamisessa 
mahdollisten kriisien välttämiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
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ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa.

ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti saavuttaa sen 
oikeudenmukaisella, sosiaalisesti 
tasapuolisella ja osallistavalla tavalla sekä 
auttaa nostamaan maailmanlaajuista 
tavoitetasoa ja tehostaa maailmanlaajuisia 
toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa, 
kauppapolitiikkaa ja ulkoisia 
ilmastotoimia, erityisesti hillitsemisessä ja 
sopeutumisessa maatalousalalla 
kehitysmaissa, jotka kärsivät tällaisen 
ilmastorahoituksen puutteesta32 a. Muulta 
tulevien saasteiden estämiseksi ja 
kumppanimaidensa tuotantostandardien 
tiukentamiseksi unioni mukauttaa 
kauppapolitiikkaansa ja huolehtii siitä, 
että sen periaatteet ulotetaan 
monenvälisiin foorumeihin ja saatetaan 
konkreettisesti voimaan kahdenvälisissä 
kauppasopimuksissa, joissa 
tuotantostandardien parantamisen on 
oltava järjestelmällisesti unionin 
markkinoille pääsyn ehtona kaikilla 
aloilla, erityisesti maatalouden alalla.

__________________
32 a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa yhdessä 
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vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

ilmastoneutraali unioni vuoteen 2050 
mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Myöhemmin Eurooppaa on 
vuoden 2020 ensimmäisestä 
neljänneksestä lähtien koetellut covid-19-
pandemia, joka on aiheuttanut vakavia 
sosioekonomisia vaikutuksia ja 
epävarmuutta elpymisestä. Lisäksi 
Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota 
valmistelemaan ehdotuksen EU:n pitkän 
aikavälin strategiaksi mahdollisimman 
varhain vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

_________________ _________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla ja luopumalla 
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jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin tason 
toimenpiteet ovat tärkeä osa tavoitteen 
saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

asteittain fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
yhdessä pyrittävä unionin laajuiseen 
vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja kunkin 
jäsenvaltion olisi pyrittävä saavuttamaan 
ilmastoneutraalius yksittäin unionin 
yhteisten toimien tuella. Jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen saavuttamiseksi, muun 
muassa tutkimalla mahdollisuutta 
negatiivisten päästöjen hyvityksillä 
käytävään erilliseen kauppaan ja niiden 
erilliseen hinnoitteluun hiilimarkkinoilla. 
Unionin tason toimenpiteet ovat tärkeä osa 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä. On erityisen tärkeää löytää 
keinoja mitata ja löytää tarkkoja 
indikaattoreita hiilen sitoutumisesta 
maaperään, joka on toiseksi suurin 
(joskin väliaikainen) hiilivaranto 
valtamerien jälkeen. Komission olisi 
pyrittävä käyttämään toimivia 
kasvihuonekaasupäästöjen seurannan 
keinoja ja välineitä, muun muassa 
Euroopan maanseurantaohjelma 
Copernicusta, saavutetun edistyksen ja 
ilmastonmuutokseen liittyvien päätösten 
konkreettisten ympäristövaikutusten 
mittaamiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Unionin olisi jatkuvasti taattava 
asianmukaiset budjettivarat tähän 
tarkoitettujen alakohtaisten ohjelmien 
kautta sekä välittömästi että pitkällä 
aikavälillä kompensoivia maksuja ja 
taloudellisia kannustimia varten julkisten 
hyödykkeiden tarjoamisesta, kuten 
viljelijöiden toteuttamasta hiilen 
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sitomisesta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

(14) Sopeutuminen on keskeinen osa 
maailmanlaajuisia pitkän aikavälin 
ilmastonmuutostoimia. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
parannettava sopeutumiskykyä, 
vahvistettava kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähennettävä 
alttiutta ilmastonmuutokselle Pariisin 
sopimuksen 2 ja 7 artiklan mukaisesti sekä 
maksimoitava rinnakkaishyödyt muiden 
ympäristöpolitiikkojen ja -lainsäädännön 
kanssa, ottaen huomioon arkaluonteiset 
alat, kuten maa- ja metsätalous, joiden 
kasvu, työllisyys ja tuotanto kärsivät 
suoraan ilmastonmuutoksen kielteisistä 
vaikutuksista kasvunsa, työllisyytensä ja 
tuotantonsa kannalta. Jäsenvaltioiden olisi 
vahvistettava kattavat kansalliset 
sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat, 
joissa otetaan huomioon niiden alueilla 
vallitsevat olot. Maatalousalalla 
sopeutuminen, häiriönsietokyky ja 
hiilidioksidin sitominen biomassaan ja 
maaperään riippuvat myös veden 
saatavuutta ja varastointia koskevista 
toimintapolitiikoista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
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saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn; 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve tehdä siirtymästä oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen; paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
erityisesti IPCC:n raportoimat havainnot; 
tarve sisällyttää ilmastonmuutokseen 
liittyvät riskit investointi- ja 
suunnittelupäätöksiin; kustannustehokkuus 
ja teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission olisi otettava huomioon 
ilmastoneutraaliuteen siirtymisen vaikutus 
kansalaisten hyvinvointiin ja terveyteen; 
ilmastonmuutoksesta johtuvan 
ekosysteemien peruuttamattoman 
muutoksen kustannukset; yhteiskunnan 
vaurauteen ja talouden kilpailukykyyn, 
maatalous mukaan luettuna; 
toimimattomuuden ja ilmastotoimien 
viivästymisen ympäristö-, sosiaaliset ja 
taloudelliset kustannukset; energia- ja 
resurssitehokkuuden maksimointi; EU:n 
energia- ja elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus; siirtyminen 
biopohjaiseen kiertotalouteen ja 
uusiutuviin tuotteisiin; unionin 
tuotantojärjestelmien mukauttaminen 
erityisesti maatalousalalla; 
oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä ottaen 
huomioon niiden taloudelliset valmiudet, 
kansalliset olosuhteet, kuten erityisesti 
jäsenvaltioiden osuus Natura 2000 
-suojelualueista ja osuus metsäalueista, ja 
ajan mittaan tapahtuvan lähentymisen 
tarve; tarve tehdä siirtymästä 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen sekä alueellisesti kattava ja 
yhtäläinen maaseutu- ja kaupunkialueilla 
ja -yhteisöissä; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraalius 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Metsät ovat keskeisessä asemassa 
siirtymisessä kohti ilmastoneutraaliutta. 
Kestävä ja luonnonläheinen metsänhoito 
on ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva 
sitominen ilmakehästä, ja se mahdollistaa 
myös uusiutuvan ja ilmastoystävällisen 
raaka-aineen tuottamisen sellaisia 
puutuotteita varten, jotka varastoivat 
hiilidioksidia ja voivat korvata 
fossiilipohjaiset materiaalit ja 
polttoaineet. Metsien kolmitahoisen roolin 
(ne toimivat nieluina, varastoijina ja 
korvaajina) ansiosta vähennetään 
ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja 
varmistetaan metsien jatkuva kasvu ja 
monien muiden palvelujen tuottaminen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia, kuten komissio 
toteaa tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”. Eurooppa-neuvosto 
tähdensi 12 päivänä joulukuuta 2019 
antamissaan päätelmissä, että kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n säädösten ja 
politiikkojen on oltava johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 
mukauttamista.

(16) Ilmastoneutraaliuteen siirtyminen 
edellyttää muutoksia kaikilla politiikan 
aloilla ja kaikkien talouden ja yhteiskunnan 
alojen yhteisiä toimia samalla, kun 
kaikkien EU:n politiikkojen olisi myös 
edistettävä Euroopan luonnonpääoman 
säilyttämistä ja ennalleen saattamista, 
kuten komissio toteaa tiedonannossaan 
”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma”. 
Eurooppa-neuvosto tähdensi 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä, 
että kaikkien asiaankuuluvien EU:n 
säädösten ja politiikkojen on oltava 
johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa, 
edistettävä sen saavuttamista ja tarjottava 
samalla tasapuoliset toimintaedellytykset, 
ja pyysi komissiota tutkimaan, edellyttääkö 
tämä voimassa olevien sääntöjen 



AD\1211640FI.docx 17/49 PE650.646v02-00

FI

mukauttamista. Komissio ottaa viimeksi 
mainitut huomioon tarkistaessaan 
materiaaleja ja tuotteita koskevaa 
sääntelyä, jotta edistetään uusiutuvien ja 
vähän kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheuttavien materiaalien käyttöä, jotka 
hyödyttävät ilmastoa ja toimivat 
hiilinieluina tai korvaavat osittain 
fossiilipohjaiset materiaalit. Unionin 
politiikat olisi laadittava niin, että niillä 
minimoidaan hiilivuodon riski kaikilla 
aloilla.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportissa ilmaston lämpenemisen 
rajoittamisesta 1,5ºcelsiusasteeseen 
kehotetaan saavuttamaan 
hiilidioksidipäästöjen 
nollanettopäästötavoite vuoteen 2050 
mennessä ja muiden kuin 
hiilidioksidipäästöjen 
nollanettopäästötavoite myöhemmin tällä 
vuosisadalla, jotta rajoitetaan maapallon 
ilmaston lämpeneminen noin 
1,5 celsiusasteeseen. Unioni on 
kunnianhimoisempi kehottaessaan 
saavuttamaan nollanettopäästötavoitteen 
vuosisadan puoliväliin mennessä kaikkien 
kasvihuonekaasupäästöjen, myös 
lyhytikäisten kaasujen, kohdalla.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(16 b) Ilmastoystävällisten menojen koko 
monivuotisen rahoituskehyksen 
laajuudelta ja Euroopan elpymisrahaston 
olisi tuettava muiden alojen ohella myös 
maankäyttöalaa ja edistettävä vihreää ja 
ilmastokestävää aktiivista maankäyttöä 
tukien tavoitetta istuttaa 3 miljardia puuta 
maatalous- ja kaupunkialueille sekä 
autettava toteuttamaan unionin 
ennallistamistavoitteet ja tiukat 
suojelutavoitteet.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisessä ei voida jättää huomiotta 
maatalousalaa, sillä tämä on ainoa 
tuotantoala, jolla voidaan varastoida 
hiilidioksidia. Pitkäaikainen varastointi 
voidaan taata erityisesti metsätalouden, 
pysyvien nurmialueiden ja yleisesti 
monivuotisten kasvien viljelyn avulla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 d) IPCC:n erityisraportissa ilmaston 
lämpenemisen rajoittamisesta 
1,5ºcelsiusasteeseen todetaan, että eri 
kasvihuonekaasuilla on erilaiset 
elinkaaret ja että jotkut kaasut jäävät 
ilmakehään pidemmäksi aikaa kuin muut. 
Kotieläinten tuottaman biogeenisen 
metaanin elinkaari on lyhyempi kuin 
hiilidioksidin, ja tämä olisi otettava 
huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. 
Pyrkimyksissä saavuttaa 
ilmastoneutraalius olisi otettava 
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huomioon kiireellinen tarve vähentää 
hiilidioksidipäästöjen päätymistä 
ilmakehään.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 e) Tiedeyhteisössä käydään 
parhaillaan keskustelua ilmakehän 
lämmityspotentiaalin yhteydessä 
käytettävistä yhteisistä mittatavoista, 
erityisesti kun on kyse lyhytikäisistä 
kaasuista, kuten biogeenisestä metaanista. 
Hiilidioksidiekvivalentin merkitystä on 
syytä analysoida edelleen, ja on 
tarkoituksenmukaista laatia vankka 
näyttöön perustuva strategia lyhytikäisten 
kaasujen päästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja 
säilytettävä ja saatettava ennalleen EU:n 
luonnonpääoma ja että kaikkien alojen 
olisi kannettava kortensa kekoon. 
Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
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huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50-55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna.

_________________ _________________
36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 
328, 21.12.2018, s. 1).

Perustelu

Luonnonpääoman säilyttämisen ja ennalleen saattamisen monialainen tavoite on aiheellista 
mainita, sillä on olemassa kaikkia hyödyttäviä ilmastoa ja ympäristöä koskevia ratkaisuja, ja 
on myös vääriä ratkaisuja, jotka pahentavat ympäristöön ja ympäristön monimuotoisuuteen 
liittyvää kriisiä. Ilmastolailla olisi edistettävä kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai mitkään unionin 
toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä sopeutumiskyvyn parantamiseksi, 
häiriönsietokyvyn vahvistamiseksi tai 
alttiuden vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
unionin toimenpiteet ovat johtaneet 
kilpailukyvyn ja työpaikkojen 
menetykseen tietyillä talouden aloilla tai 
että jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 

(19) Komission olisi varmistettava 
vakuuttava ja objektiivinen arviointi, joka 
perustuu ajantasaisiin tieteellisiin, teknisiin 
ja sosioekonomisiin tuloksiin ja edustaa 
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laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä. Komission olisi käytettävä 
eurooppalaisia tilastoja ja tietoja, jos niitä 
on saatavilla, ja pyrittävä hankkimaan 
asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

laajaa riippumatonta asiantuntemusta, ja 
perustettava arviointinsa asiaankuuluviin 
tietoihin, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
toimittamat ja raportoimat tiedot, Euroopan 
ympäristökeskuksen raportit, paras 
käytettävissä oleva tieteellinen näyttö, 
myös IPCC:n raportit. Komissio on 
sitoutunut selvittämään, miten julkinen 
sektori voi käyttää EU:n 
luokitusjärjestelmää Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä, ja 
arviointiin olisi sisällyttävä tiedot unionin 
ja jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista ja 
arvioinnit ilmastotehokkuutta koskevista 
kolmannen osapuolen 
sertifiointijärjestelmistä, mukaan luettuna 
ilmastotehokkaan viljelyn ja 
elintarviketuotannon kattavat 
järjestelmät, asetuksen (EU) 2020/… 
[luokitusjärjestelmäasetus] mukaisesti, kun 
nämä tiedot ovat käytettävissä. Kaikkien 
elintarvikkeita ja maanviljelyä koskevien 
sertifiointijärjestelmien olisi perustuttava 
laajasti vertaisarvioituun tutkimukseen, ja 
komission olisi arvioitava ja hyväksyttävä 
ne. Kaikkien tällaisten järjestelmien 
perustamiseen tai rahoittamiseen 
käytettyjen EU-varojen olisi oltava EU:n 
asianomaisten elinten harjoittaman 
julkisen valvonnan piirissä. Komission 
olisi käytettävä eurooppalaisia tilastoja ja 
tietoja, jos niitä on saatavilla, ja pyrittävä 
hankkimaan asiantuntijoiden suorittama 
tarkastus. Euroopan ympäristökeskuksen 
olisi avustettava komissiota tarpeen 
mukaan vuosittaisen työohjelmansa 
mukaisesti. Komissio tutkii parhaillaan 
hiilipäästöjen sertifiointia koskevan 
sääntelykehyksen kehittämistä 
kiertotaloutta koskevan 
toimintasuunnitelmansa ja Pellolta 
pöytään -strategian mukaisesti. 
Ekosysteemien ennallistaminen ja 
hiilidioksidipäästöjen markkinoiden 
kehittäminen maaperään sidottuja 
kasvihuonekaasuja varten auttaisi 
luonnonnielujen ennallistamisessa, 
ylläpidossa ja hoidossa ja edistäisi 
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luonnon monimuotoisuutta. Hiiltä sitovaa 
viljelyä koskevan EU-aloitteen 
kehittäminen tarkoituksenmukaisissa 
oloissa voi edesauttaa hiilen sitomista.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, muun muassa käynnistämällä 
eurooppalainen ilmastosopimus.

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla 
tiiviissä yhteistyössä paikallishallinnon 
kanssa. Komission olisi sen vuoksi tehtävä 
yhteistyötä yhteiskunnan kaikkien osien 
kanssa täysin avoimesti, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
sosiaalisesti oikeudenmukaisen, 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisen, 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutoksen 
kestävän yhteiskunnan hyväksi, muun 
muassa käynnistämällä eurooppalainen 
ilmastosopimus.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat, 
varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus ja 
luottamus kaikkien talouden toimijoiden 
kannalta, mukaan lukien yritykset, 
viljelijät, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on peruuttamatonta, 
varmistaa päästöjen asteittainen 
vähentäminen ajan mittaan ja auttaa 
arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 
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ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komission olisi esitettävä yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin pohjalta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
asetukseksi, jossa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä.

__________________ __________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 а) Maataloustuotteiden ja 
elintarvikkeiden tuonti kolmansista 
maista on lisääntynyt jatkuvasti viime 
vuosina. Tämän kehityksen vuoksi olisi 
arvioitava, mihin kolmansista maista 
tuotaviin tuotteisiin sovelletaan 
vaatimuksia, jotka ovat verrattavissa 
EU:n viljelijöihin sovellettaviin 
vaatimuksiin ja jotka pohjautuvat 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
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vähentämistä koskevan EU:n politiikan 
tavoitteisiin. Komission olisi annettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomus ja tiedonanto tästä aiheesta 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa ja kussakin jäsenvaltiossa 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä ja sen jälkeen. 
Kunkin jäsenvaltion on saavutettava 
ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä, myös unionin kollektiivisten 
toimien avulla.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ottaen huomioon, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä.

2. Asianomaisten unionin toimielinten 
on unionin tasolla ja jäsenvaltioiden 
kansallisella tasolla toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta 1 kohdassa esitetty 
ilmastoneutraaliustavoite voidaan saavuttaa 
yhteisesti ja jäsenvaltioissa ottaen 
huomioon, että fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä on vaiheittain luovuttava ja että 
on tärkeää edistää oikeudenmukaisuutta, 
kilpailukykyä, yhteisvastuuta ja 
oikeudenmukaista siirtymää 
jäsenvaltioiden välillä sekä ottaen 
huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetut kehityspolkuun liittyvät seikat.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissio tarkastelee kesäkuuhun 
2021 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
antaa lainsäädäntöehdotuksen uudeksi 
vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 
55 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, ja 
ehdottaa EU:n talousarviosta 
myönnettävää oikeasuhteista rahoitusta 
uuden tavoitteen saavuttamiseksi. Jos 
komissio katsoo, että on tarpeen muuttaa 
kyseistä tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Näiden ehdotusten on 
sisällettävä ehdotettuja muutoksia 
koskeva vaikutustenarviointi.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä ja ottaen 
huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetut kehityspolkuun liittyvät seikat 
sekä 4 artiklan 2 a kohdan, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, muun muassa asettamalla 
uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä 
koskevat tavoitteet, jotta voidaan saavuttaa 
55 prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Perustelu

Kehityspolkua koskevat 3 artiklan 3 kohdassa ja 4 artiklan 2 a kohdassa vahvistetut seikat 
olisi otettava huomioon toteutettaessa tarvittavia toimenpiteitä unionin ja kansallisella 
tasolla, myös määriteltäessä päästövähennysten ja -poistumien jakautumista 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja siihen kuulumattomien politiikan välineiden välillä; 
On erittäin tärkeää, että komissio keskittyy vaiheittaiseen luopumiseen fossiilisista 
luonnonvaroista ja uusiutuvien luonnonvarojen vaiheittaiseen käyttöönottoon.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos komissio katsoo aiheelliseksi 
asettaa vuoteen 2040 ulottuvan 
päästövähennyksiä koskevan 
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välitavoitteen, jonka tarkoituksena on 
saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 
2050 mennessä, se tekee 30 päivään 
syyskuuta 2028 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tätä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen, joka perustuu 
yksityiskohtaiseen vaikutustenarviointiin 
ja jossa vahvistetaan asianomaiset 
saavutettavat arvot ja esitetään 
mahdolliset muut aiheelliset toimenpiteet. 
Vaikutustenarvioinnissa on otettava 
huomioon 3 artiklan 3 kohdassa esitetyt 
perusteet.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio varmistaa päästöjä 
vähentävien parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden ja innovatiivisten 
ratkaisujen saatavuuden puuttumalla 
pikaisesti ja jatkuvasti lainsäädännöllisiin 
esteisiin.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jos komissio katsoo aiheelliseksi 
asettaa vuodelle 2040 ja vuodelle 2050 
hiilen poistamista hiilinielujen avulla 
koskevia tavoitteita ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä, 
se antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään syyskuuta 2028 
mennessä lainsäädäntöehdotuksia 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella. Vaikutustenarvioinnissa on 
otettava huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
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esitetyt perusteet.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta vahvistamalla unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

1. Komissio toimittaa tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yksityiskohtaiseen vaikutustenarviointiin 
perustuvan lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
vahvistetaan unionin tason kehityspolku 2 
artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Ehdottaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus ottaen huomioon 
ilmastojärjestelmän ja ekosysteemien 
peruuttamattoman muutoksen sekä 
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viivästyneiden ilmastotoimien 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön 
liittyvät kustannukset;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) aktiivisen ja kestävän 
metsänhoidon ja metsityksen hyödyt;

Perustelu

On tärkeää varmistaa raaka-aineiden kestävä tarjonta aktiivisesti ja kestävästi hoidetuista 
metsistä. Komission ehdotuksessa korostetut investointitarpeet, kilpailukyky ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ovat todella tärkeitä, ja niitä olisi sovellettava myös 
kiertobiotalouden näkökulmasta. EU:n on autettava vähentämään fossiilisia päästöjä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat jäämässä jälkeen, ja edistettävä metsitystä sekä kestävää ja 
aktiivista metsätaloutta jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä lisänneet metsävarojaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) kansainvälinen kehitys ja 
toteutetut toimet Pariisin sopimuksen 
pitkän aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen, biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien aavikoitumisen estämisestä 
koskevan yleissopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi;

Tarkistus 41
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
kasvu ja työllisyys kiinnittäen erityistä 
huomiota mikroyrityksiin ja pk-yrityksiin, 
tuotantojärjestelmien mukauttamiseen ja 
maatilojen kannattavuuteen;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva ja 
soveltamiskelpoinen tekniikka;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus sekä 
kestävän biotalouden, joka on 
kiertotalouden keskeinen osa, 
edistäminen vaihtoehtona 
fossiilitaloudelle substituutiovaikutusten 
aikaansaamiseksi;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) agroekologian periaatteet, kuten 
maatalouden ekosysteemien biologinen 
monimuotoisuus ja niiden erikoistumisen 
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rajoittaminen sekä veden, typen, fosforin 
ja hiilen kiertojen optimointi;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) elintarviketuotanto, 
elintarviketurva ja laadukkaan ravinnon 
kohtuuhintaisuus;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) teknologianeutraalius ja 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
energiayhdistelmänsä;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ilmastotehokkaat 
viljelyjärjestelmät;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan ottaen huomioon 
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edistyminen ajan mittaan; myös unionin ja jäsenvaltioiden antama 
sitoumus pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
kääntää tämä suuntaus sekä kannustaa 
viljelijöitä ottamaan käyttöön kestäviä 
maatalouskäytäntöjä, kuten täsmäviljely, 
agroekologia, ilmastoälykäs maatalous, 
hiiltä sitova viljely ja peltometsäviljely, ja 
tukea heitä siinä, jotta parannetaan 
häiriönsietokykyä ja varmistetaan pitkän 
aikavälin tuottavuus;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) mahdollisen hiilivuodon 
ehkäiseminen;

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, mukaan luettuna unionin 
politiikan välineistä saatavilla olevan 
talousarviotuen määrä;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tarve tarjota ympäristöön liittyviä 
julkishyödykkeitä ilmastonmuutoksen 
hillitsemisen ja siihen sopeutumisen sekä 
ympäristön suojelun ja parantamisen 
aloilla, mukaan lukien maatalous, 
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maankäyttö ja metsätalous;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä 
erityisesti maaseutualueilla ja syrjäisillä 
alueilla kaupunki- ja maaseutualueiden 
välisen alueellisen yhtenäisyyden 
lujittamiseksi;

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) unionin ja jäsenvaltioiden antama 
sitoumus pysäyttää luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen ja 
kääntää tämä suuntaus sekä vähentää 
luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia 
suoria paineita;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit.

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit ja kattava 
sosioekonominen ja alakohtainen 
vaikutustenarviointi;

Tarkistus 55
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta –j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpano, unionin ja 
maailmanlaajuisen elintarviketurvan 
saavuttaminen mukautumalla 
ilmastonmuutokseen, edistämällä 
kehitystä, jolle on tyypillistä 
ilmastonmuutoksen sietokyky ja vähäiset 
kasvihuonekaasupäästöt 
elintarviketuotantoa heikentämättä;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) teknologianeutraalius ja 
jäsenvaltioiden oikeus määrittää 
energiayhdistelmänsä;

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset 
olosuhteet.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
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varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti, ja niiden on 
varmistettava riittävä oma 
elintarviketuotanto unionissa säilyttäen 
samalla elintarviketurvan tiukat 
vaatimukset.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat ja sisällytettävä niihin 
kattavat riskinhallintakehykset, jotka 
perustuvat vakaisiin ilmastoa ja alttiutta 
koskeviin perustasoihin ja edistymisen 
arviointeihin, sekä varmistettava samalla 
elintarviketurva ja se, että unionin 
kauppastrategia, joka koskee tuontia 
kolmansista maista, on johdonmukainen 
unionin ilmastotavoitteiden kanssa.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asiaankuuluvien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tunnustettava maatalouden strateginen 
merkitys unionin ja koko maailman 
elintarviketurvan kannalta, alan kriittinen 
altistuminen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksille ja sen mahdollisuudet 
edistää ilmastotoimia. Unionin ja 
jäsenvaltioiden on helpotettava 
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viljelijöiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen haittavaikutuksiin ja 
edistettävä ilmastonmuutoksen sietokykyä 
ja vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
saavuttamista vaarantamatta 
elintarviketuotantoa.

Perustelu

Maatalous on ilmastonmuutoksen vaikutuksille kriittisimmin altistuva ala ja EU:n ja koko 
maailman elintarviketurvan kannalta strategisesti merkittävä ala, jonka ilmastonmuutoksen 
vaikutukset vaarantavat. Sen vuoksi EU:n ilmastolaissa olisi tunnustettava maatalouden 
strateginen merkitys ja luotava asiaankuuluville EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille puitteet, 
joissa Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti parannetaan 
sopeutumista ja sietokykyä sekä edistetään kehitystä kohti vähäisiä kasvihuonekaasupäästöjä 
tavalla, joka ei uhkaa elintarviketuotantoa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Unionin toimielinten on tutkittava, 
onko mahdollista ottaa käyttöön 
hiilidioksidin hyvitysjärjestelmiä, kuten 
tarvittaessa hiilen sitomiseen 
maankäyttöön, maaperään tai 
biomassaan perustuvien 
kasvihuonekaasujen poistumien 
sertifiointi maataloudessa, jotta 
ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa 
vuoteen 2050 mennessä kehittämällä 
erilliset hiilenpoistomarkkinat maaperään 
sidottuja kasvihuonekaasuja varten. 
Tämän kehyksen on perustuttava laajaan 
vertaisarvioituun tieteelliseen aineistoon, 
ja komissio arvioi sitä ja hyväksyy sen 
varmistaen samalla, että ilmastotoimet 
eivät vaikuta kielteisesti biologiseen 
monimuotoisuuteen, ympäristöön tai 
yhteiskuntaan ja kansanterveyteen ja että 
niissä noudatetaan kaikkia asianmukaisia 
ja oikeasuhteisia kestävän kehityksen 
talouspoliittisia välineitä. Asianomaiset 
unionin toimielimet esittävät 30 päivään 
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kesäkuuta 2021 mennessä aihetta 
tarkasteleva arviointikertomus.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Pannakseen täytäntöön 3 
artiklassa määritetyn kehityspolun 
unionin toimielimet hyödyntävät 
sopeutumisstrategioissa ja -
suunnitelmissa kaikkia käytettävissä 
olevia talouspolitiikan välineitä sikäli 
kuin ne ovat tarkoituksenmukaisia ja 
oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden. 
Näihin aloitteisiin voi sisältyä erityisesti 
WTO:n sääntöjen mukainen 
hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi ja tuonnin yhteydessä 
sovellettavien tuotantostandardien 
parantamiseksi.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Komissio laatii joukon 
indikaattoreita, joilla arvioidaan 
yhteiskunnan, ympäristön ja talouden 
sietokykyä ilmastonmuutokseen nähden. 
Euroopan ympäristökeskuksen on 
avustettava komissiota näiden 
indikaattorien laatimisessa vuotuisen 
työohjelmansa mukaisesti.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
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4 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Maatalouden neuvontapalveluille 
on annettava rahoitusta, jotta ne voivat 
tarjota tietoa ja vaihtaa viljelijöiden 
kanssa parhaita käytäntöjä, joiden avulla 
nämä voivat mukautua 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
haasteisiin, kuten kuivuuteen ja tulviin.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f. Asianomaisten unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tunnustettava kestävän ja aktiivisen 
metsänhoidon merkitys raaka-aineiden 
kestävän tarjonnan varmistamisessa 
siirryttäessä kiertobiotalouteen.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
kansallinen edistyminen 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen ja 
kansallinen edistyminen 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja asettaa ne 
julkisesti saataville.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) unionin toimenpiteiden, 
toimintapolitiikkojen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa vahvistettujen 
aloitteiden johdonmukaisuus 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun sekä 3 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kyseisen polun 
määrittämistä koskevien näkökohtien 
mukaisesti ilmaistuna;

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) unionin kauppapolitiikan 
johdonmukaisuus tässä asetuksessa 
määritetyn ympäristötavoitteen kanssa;

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Komissio arvioi toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen 30 päivään syyskuuta 2023 
mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden 
välein seuraavia:

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten ja 
bioenergian käytön kestävyyttä koskevan 
raportin sekä jäsenvaltioiden yhteisen 
maatalouspolitiikan nojalla laatimien 
strategiasuunnitelmien tukea koskevista 
säännöistä annetun asetuksen mukaisesti 
toimitettujen YMP:n 
strategiasuunnitelmien perusteella todettu 
merkityksellisiksi 
kasvihuonekaasupäästöjen sekä vuoteen 
2030 ulottuvan luonnonnielujen 
lisäämistä koskevan tavoitteen ja 2 
artiklassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio asettaa julkisesti saataville ja 
toimittaa kyseisen arvioinnin ja sen 
päätelmät sekä energiaunionin tilaa 
koskevan katsauksen, joka on laadittu 
kyseisenä kalenterivuonna asetuksen (EU) 
2018/1999 35 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen ja 
kansallisen edistymisen, että jäsenvaltion 
toimenpiteet eivät ole kyseisen tavoitteen 
mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville kaikilla EU:n virallisilla 
kielillä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle;

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon ja mitä toimenpiteitä se on 
toteuttanut. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
muiden EU:n elinten raportit;
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä, jos niitä on saatavilla;   

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tämän asetuksen nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden taloudellisia, 
alueellisia ja työllisyysvaikutuksia 
koskevat tiedot, ja tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä sekä arviot 
toimimattomuuden ja viivästyneiden 
toimien kustannuksista, mukaan lukien 
tiedot työpaikkojen lisääntymisestä ja 
vähenemisestä, jos niitä on saatavilla;

Perustelu

Komissiolle olisi annettava tietoja, jotka kuvaavat kaikkia kolmea kestävän kehityksen pilaria 
eli ympäristöä koskevaa, sosiaalista ja taloudellista pilaria. Siirtymä merkitsee myös uusien 
työpaikkojen lisääntymistä joillakin muilla talouden aloilla. Tämä koskee myös elintarvike- ja 
maatalousalaa.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisesti, kun nämä tiedot ovat 
käytettävissä.

e) mahdolliset lisätiedot unionin ja 
jäsenvaltioiden tekemistä ympäristön 
kannalta kestävistä sijoituksista ja niiden 
perustamista ilmastotehokkuutta 
koskevista kolmannen osapuolen 
sertifiointijärjestelmistä, myös asetuksen 
(EU) 2020/… [luokitusjärjestelmäasetus] 
mukaisista sijoituksista, kun nämä tiedot 
ovat käytettävissä.
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2021 kertomuksen 
toimenpiteistä, joilla tuetaan 
ilmastotehokasta maataloutta ja 
elintarviketuotantoa kolmannen 
osapuolen sertifiointijärjestelmien avulla. 
Komissio käyttää tätä kertomusta myös 
perustana 5 ja 6 artiklassa tarkoitetussa 
arvioinnissaan.

Perustelu

Kolmannen osapuolen suorittaman sertifioinnin avulla EU:ssa voidaan vahvistaa yhteinen 
standardi ilmastotehokkaalle tuotannolle. Asettamalla yhteiset normit palkitaan viljelijöitä ja 
osuuskuntia, jotka onnistuvat tuottamaan enemmän vähemmällä ja näin ollen pienentämään 
tuotantoyksikön ilmastojalanjälkeä. On kuitenkin myönnettävä, että maatalousalan 
kasvihuonekaasupäästöjä ei voida täysin poistaa.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio ottaa huomioon 
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hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

unionin talouden toimijoiden, tuottajien, 
työntekijöiden, kuluttajien ja niitä 
edustavien järjestöjen ja osuuskuntien 
sekä kansalaisjärjestöjen näkemykset ja 
ehdotukset ja avustaa niitä 
siirtymävaiheessa. Komissio julkaisee 
avoimuuden hengessä tiedot näistä 
vuoropuheluista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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