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Muudatusettepanek 479
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a

Määruse (EL) 2018/841 muutmine
Or. en

Muudatusettepanek 480
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus) – lõik 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 2018/841
Artikkel 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:
Ajavahemikel 2021–2025 ja 2026–2030 
tagab liikmesriik artiklites 12 ja 13 
sätestatud paindlikkusmeetmeid silmas 
pidades, et heide ei ületa sidumist, 
arvutatuna tema territooriumil asuvate ja 
artiklis 2 osutatud maa-
arvestuskategooriate koguheite ja -
sidumise summana ning arvestatuna 
kooskõlas käesoleva määrusega.

Ajavahemikel 2021–2025 ja 2026–2030 
tagab liikmesriik artiklites 12 ja 13 
sätestatud paindlikkusmeetmeid silmas 
pidades, et heide ei ületa sidumist, 
arvutatuna tema territooriumil asuvate ja 
artiklis 2 osutatud maa-
arvestuskategooriate koguheite ja -
sidumise summana ning et ajavahemiku 
2026–2030 saldo on kõigi selliste maa-
arvestuskategooriate koguheite ja -
sidumise summa ELi territooriumil, mille 
kohta on peetud arvestust kooskõlas 
käesoleva määrusega.

Komisjon esitab 2021. aasta detsembriks 
nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil 
ambitsioonika netosidumise eesmärgi 
ajavahemikuks 2026–2030 ja pärast seda, 
tuginedes eelkõige süsinikdioksiidi 
eemaldamise potentsiaalile, koostoimes 
liidu taastamis- ja rangete kaitse-
eesmärkidega, ning teeb käesolevasse 
määrusesse muudatusi.
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(kohaldatakse kogu teksti ulatuses)
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN)

Selgitus

Arvestades looduse taastamis- ja kaitseeesmärke ning asjaolu, et heite vähendamine rohkem 
kui 55% on paljude osalejate jaoks mõeldamatu, peab maakasutussektor tegema palju 
rohkem. ELi maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektoris toimub netosidumine 
ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrusest piisab nullheite sihttaseme 
saavutamiseks. Ainult ELi põllumajandusel on potentsiaali suurendada süsinikdioksiidi 
eemaldamist 1566 miljoni tonni CO2-ni aastas (Joris Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 
2012). ELi maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektor peab andma oma 
panuse.

Muudatusettepanek 481
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus) – lõik 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 2018/841
Artikkel 5 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:
Liikmesriigid lisavad iga maa-
arvestuskategooria kohta peetavasse 
arvestusse kõik muudatused I lisa B osas 
loetletud süsiniku talletajate 
süsinikuvarudes . Liikmesriigid võivad 
otsustada jätta arvestusse lisamata 
muudatused süsiniku talletajate 
süsinikuvarudes, kui asjaomane süsiniku 
talletaja ei ole allikas. Süsinikuvarudes 
toimunud muudatuste arvestusse lisamata 
jätmise otsust ei kohaldata majandatava 
metsamaa maa-arvestuskategoorias 
maapealse biomassi, lagupuidu ja 
puittoodete süsiniku talletaja puhul.

Liikmesriigid lisavad iga maa-
arvestuskategooria kohta peetavasse 
arvestusse kõik muudatused I lisa B osas 
loetletud süsiniku talletajate 
süsinikuvarudes . Liikmesriigid võivad 
otsustada jätta arvestusse lisamata 
muudatused süsiniku talletajate 
süsinikuvarudes, kui asjaomane süsiniku 
talletaja ei ole allikas. Süsinikuvarudes 
toimunud muudatuste arvestusse lisamata 
jätmise otsust ei kohaldata majandatava 
metsamaa maa-arvestuskategoorias 
maapealse biomassi, lagupuidu ja 
puittoodete süsiniku talletaja puhul ning 
mulla orgaanilise süsiniku puhul kõigis 
arvestuskategooriates.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1.com)

Selgitus

Maa parem majandamine võib avaldada positiivset mõju mulla orgaanilisele süsinikule ja 
muuta arvepidamist. Praegu on selle arvestamine kohustuslik ainult juhul, kui see süsiniku 
talletaja tekitab heitkoguseid. ELi ökosüsteemi taastamise eesmärke silmas pidades võiks see 
olla asjakohane süsiniku talletaja, et kohustuslikus korras arvesse võtta olukorda, millest 
saavad kasu nii keskkond kui ka kliima.

Muudatusettepanek 482
Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus) – lõik 1 c (uus)
Määrus (EL) nr 2018/841
Artikkel 8 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:
Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
arvutuse tulemus on liikmesriigi metsa 
heitkoguse võrdlustaseme suhtes 
negatiivne, lisab asjaomane liikmesriik 
oma majandatava metsamaa arvestusse 
kogu netosidumise, mis ei ole suurem 
väärtusest, mis saadakse 3,5 % III lisas 
sätestatud selle liikmesriigi baasaasta või 
ajavahemiku heite korrutamisel viiega. 
Kõnealust piirangut ei kohaldata 
netosidumise suhtes, mis tuleneb 
majandatava metsamaa maa-
arvestuskategoorias lagupuidu ja 
puittoodete süsiniku talletajatest, välja 
arvatud artikli 9 lõike 1 punktis a osutatud 
kategooria „paber“.

Kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
arvutuse tulemus on liikmesriigi metsa 
heitkoguse võrdlustaseme suhtes 
negatiivne, lisab asjaomane liikmesriik 
oma majandatava metsamaa arvestusse 
kogu netosidumise, mis ei ole suurem 
väärtusest, mis saadakse 3,5 % III lisas 
sätestatud selle liikmesriigi baasaasta või 
ajavahemiku heite korrutamisel viiega. 
Kõnealust piirangut ei kohaldata 
netosidumise suhtes, mis tuleneb 
majandatava metsamaa maa-
arvestuskategoorias lagupuidu ja 
puittoodete süsiniku talletajatest, välja 
arvatud artikli 9 lõike 1 punktis a osutatud 
kategooria „paber“, ning kõigi asjaomaste 
süsiniku talletajate, sealhulgas mulla 
orgaanilise süsiniku sidumise suhtes 
aladel, mis on määratud täitma 
majandatava metsamaa maa-
arvestuskategoorias liidu taastamis- ja 
rangeid kaitse-eesmärke.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN#d1e753-1-1.com)

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärk on kaitsta rangelt kolmandikku kaitsealadest 
ja taastada ka olulised alad, sealhulgas metsad. Süsinikdioksiidi eemaldamine nendes 
piirkondades, mille suhtes piiranguid ei kohaldata ja mida arvestatakse, tingimusel et 
majandatav metsamaa on üldiselt netosiduja, võib olla tervitatav stiimul. Liikmesriigid, kelle 
kogu metsamaa kuulub majandatava metsamaa arvestuskategooriasse, on koduks mõnele ürg- 
ja põlismetsale (ökoloogiliselt).

Muudatusettepanek 483
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1367/2006
Artikkel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Määruse (EL) 1367/2006 muutmine

Selleks et tagada käesolevas määruses 
osutatud ELi sekkumise täielik kooskõla 
Århusi konventsioonist tulenevate ELi 
kohustustega, muudetakse määrust (EL) 
1367/2006 järgmiselt:
1) Artikli 2 lõike 1 punkt g asendatakse 
järgmisega:
„g) haldusakt – keskkonnaõiguse kohane 
üksik- või üldine meede, mille on võtnud 
ühenduse institutsioon või organ ning 
millel on õiguslikult siduv ja väline 
mõju;“
2) Artikli 9 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Üldsus, eelkõige ametiühingud, 
noorteorganisatsioonid, 
looduskaitseühingud, teadusühendused ja 
muud ühiskondlikud organisatsioonid, 
abistavad varases etapis ja juhul, kui kõik 
võimalused on veel kasutamata, 
asjakohaste praktiliste ja/või muude 
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meetmetega ühenduse organeid ja 
institutsioone keskkonnaga seotud kavade 
ja programmide ettevalmistamisel, 
muutmisel või läbivaatamisel, eelkõige 
määruse .../.... (kliimaõigus) artiklites 3 ja 
4 osutatud kavandatavate programmide 
ettevalmistamisel, muutmisel või 
läbivaatamisel. Kui komisjon koostab 
sellise kava või programmi kohta 
ettepaneku, mis esitatakse otsustamiseks 
teistele ühenduse institutsioonidele või 
asutustele, on ta kohustatud võtma nii 
palju kui võimalik arvesse üldsuse, 
sealhulgas ametiühingute, 
noorteorganisatsioonide, 
looduskaitseühingute, teadusühenduste ja 
muude ühiskondlike organisatsioonide 
ettepanekuid.“
3) Artikli 9 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Koostades otsuse keskkonnaga seotud 
kava või programmi kohta, eelkõige 
määruse (EÜ) nr.../... (kliimaõigus) 
artiklites 3 ja 4 nimetatud eelplaneerimise 
kohta, võtavad ühenduse institutsioonid ja 
asutused otsustavalt arvesse üldsuse 
osalemise tulemusi. Ühenduse 
institutsioonid ja asutused teavitavad 
üldsust nimetatud kavast või programmist, 
sealhulgas selle tekstist, ning otsuse 
aluseks olevatest põhjustest ja 
kaalutlustest, eelkõige punktidest, mille 
poolest see erineb üldsuse 
ettepanekutest.“
4) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:
„1. Artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele 
vastavatel valitsusvälistel 
organisatsioonidel, piirkondlikel või 
kohalikel omavalitsustel ja riikide 
parlamentidel on õigus esitada vaie liidu 
institutsioonile või organile, kes on vastu 
võtnud haldusakti keskkonnaõiguse alusel 
või väidetava haldusliku tegevusetuse 
korral, kui selline akt loetakse 
vastuvõetuks. Selline vaie tuleb esitada 
kirjalikult kuue nädala jooksul alates 
haldusakti vastuvõtmisest, sellest 
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teatamisest või avaldamisest, olenevalt 
sellest, milline kuupäev on hilisem, või 
väidetava haldusliku tegevusetuse korral 
kuue nädala jooksul alates sellest 
kuupäevast, millal haldusakt oleks vastu 
võtta tulnud. Vaides esitatakse selle 
põhjendused.
2. Lõikes 1 osutatud liidu institutsioon või 
organ arutab iga sellist vaiet, välja 
arvatud juhul, kui vaie on selgelt alusetu. 
Liidu institutsioon või organ esitab oma 
põhjendused kirjalikus vastuses nii pea 
kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 12 
nädala jooksul pärast vaide saamist.
3. Kui liidu institutsioon või organ ei 
suuda hoolimata asjakohasest toimimisest 
tegutseda vastavalt lõikele 2, teavitab ta 
vaide esitanud valitsusvälist 
organisatsiooni, piirkondlikku või 
kohalikku omavalitsust või riigi 
parlamenti nii pea kui võimalik ja 
hiljemalt nimetatud lõikes märgitud aja 
jooksul tegematajätmise põhjustest ja 
sellest, millal kavatsetakse vastavalt 
tegutseda. Liidu institutsioon või organ 
tegutseb igal juhul 18 nädala jooksul 
alates vaide saamisest.“
5) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Iga valitsusväline organisatsioon, 
piirkondlik või kohalik omavalitsus või 
riigi parlament, kes on esitanud artikli 10 
kohase vaide, võib pöörduda vastavalt 
asutamislepingu asjakohastele sätetele 
Euroopa Kohtusse.“

Or. fr

Muudatusettepanek 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
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päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev direktiiv on adresseeritud 
liikmesriikidele.

Or. en


