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Tarkistus 479
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla

Asetuksen (EU) 2018/841 muuttaminen
Or. en

Tarkistus 480
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/841
4 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Korvataan 4 artikla seuraavasti:
Kunkin jäsenvaltion on kausien 2021–2025 
ja 2026–2030 osalta varmistettava 12 ja 
13 artiklassa säädetyt joustomahdollisuudet 
huomioon ottaen, että päästöt eivät ylitä 
poistumia sellaisten kokonaispäästöjen ja -
poistumien summana laskettuna, jotka 
aiheutuvat sen alueella 2 artiklassa 
tarkoitetuissa kaikissa maankäyttöön 
liittyvissä tilinpitoluokissa yhdistettynä ja 
joista on pidetty tiliä tämän asetuksen 
mukaisesti.

”Kunkin jäsenvaltion on kausien 2021–
2025 ja 2026–2030 osalta varmistettava 
12 ja 13 artiklassa säädetyt 
joustomahdollisuudet huomioon ottaen, 
että päästöt eivät ylitä poistumia sellaisten 
kokonaispäästöjen ja -poistumien summana 
laskettuna, jotka aiheutuvat sen alueella 
2 artiklassa tarkoitetuissa kaikissa 
maankäyttöön liittyvissä tilinpitoluokissa 
yhdistettynä ja joista on pidetty tiliä tämän 
asetuksen mukaisesti, ja että vuosien 
2026–2030 saldona on nettopoistuma 
sellaisten kokonaispäästöjen ja 
kokonaispoistumien summana laskettuna, 
jotka aiheutuvat EU:n alueella kaikissa 
maankäyttöön liittyvissä tilinpitoluokissa 
ja joista on pidetty tiliä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Komissio ehdottaa joulukuuhun 2021 
mennessä sekä unionin että kansallisella 
tasolla kunnianhimoista 
nettopoistumatavoitetta vuosiksi 2026–
2030 ja sen jälkeen, erityisesti 
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hiilipoistumapotentiaalin perusteella, 
synergiassa unionin ennallistamista ja 
tiukkaa suojelua koskevien tavoitteiden 
kanssa ja tekee muutoksia tähän 
asetukseen.”
(Tämä muutos koskee koko tekstiä.)

Or. en

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

Perustelu

Kun otetaan huomioon luonnon ennallistamista ja suojelua koskevat tavoitteet ja se, että yli 
55 prosentin päästövähennykset ovat monille toimijoille mahdottomia, maankäyttöalan on 
tehtävä paljon enemmän.  EU:n LULUCF-alalla saldona on nettopoistuma, ja LULUCF-
asetuksessa tyydytään nollapäästötavoitteeseen. Pelkästään EU:n maataloudella on 
mahdollisuudet kasvattaa hiilidioksidin sitominen 1 566 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin vuodessa (Joris Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). 
LULUCF-alan on tehtävä osansa.

Tarkistus 481
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/841
5 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
tilinpitoonsa kunkin maankäyttöön 
liittyvän tilinpitoluokan osalta liitteessä I 
olevassa B jaksossa lueteltujen 
hiilivarastojen hiilivarannon muutokset. 
Jäsenvaltiot voivat jättää sisällyttämättä 
tilinpitoonsa hiilivarastojen hiilivarannon 
muutokset, jos hiilivarasto ei ole lähde. 
Kyseistä mahdollisuutta jättää 
sisällyttämättä tilinpitoon hiilivarantojen 
muutokset ei kuitenkaan sovelleta hoidetun 
metsämaan maankäyttöön liittyvän 
tilinpitoluokan maanpäällisen biomassan, 
kuolleen puuaineksen ja puutuotteiden 
hiilivarastojen osalta.

”Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
tilinpitoonsa kunkin maankäyttöön 
liittyvän tilinpitoluokan osalta liitteessä I 
olevassa B jaksossa lueteltujen 
hiilivarastojen hiilivarannon muutokset. 
Jäsenvaltiot voivat jättää sisällyttämättä 
tilinpitoonsa hiilivarastojen hiilivarannon 
muutokset, jos hiilivarasto ei ole lähde. 
Kyseistä mahdollisuutta jättää 
sisällyttämättä tilinpitoon hiilivarantojen 
muutokset ei kuitenkaan sovelleta hoidetun 
metsämaan maankäyttöön liittyvän 
tilinpitoluokan maanpäällisen biomassan, 
kuolleen puuaineksen ja puutuotteiden 
hiilivarastojen osalta eikä minkään 
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tilinpitoluokan maaperän orgaanisen 
hiilen osalta.”

Or. en

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

Perustelu

Maankäytön parantamisella voi olla myönteinen vaikutus maaperän orgaaniseen hiileen, ja 
tällä voi olla merkitystä tilinpidossa. Tällä hetkellä tämä on pakollista sisällyttää tilinpitoon 
vain siinä tapauksessa, että kyseinen hiilivarasto on päästölähde. Kun otetaan huomioon 
ekosysteemien ennallistamista koskevat EU:n tavoitteet, tämä voisi olla olennainen 
hiilivarasto, joka on sisällytettävä tilinpitoon, mikä olisi kaikkia hyödyttävä tilanne sekä 
ympäristön että ilmaston osalta.

Tarkistus 482
Michal Wiezik

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi) – 1 c kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 2018/841
8 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:
Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tulos on negatiivinen suhteessa 
jäsenvaltion metsien vertailutasoon, 
kyseisen jäsenvaltion on sisällytettävä 
hoidettua metsämaata koskeviin tileihinsä 
kokonaisnettopoistumat, jotka vastaavat 
enintään 3,5 prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion päästöistä liitteessä III 
määritettynä perusvuotena tai -kautena, 
kerrottuna viidellä. Tämä rajoitus ei koske 
kuolleen puuaineksen ja puutuotteiden 
hiilivarastoista aiheutuvia nettopoistumia 
hoidetun metsämaan maankäyttöön 
liittyvässä tilinpitoluokassa, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua luokkaa paperi.

”Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
laskelman tulos on negatiivinen suhteessa 
jäsenvaltion metsien vertailutasoon, 
kyseisen jäsenvaltion on sisällytettävä 
hoidettua metsämaata koskeviin tileihinsä 
kokonaisnettopoistumat, jotka vastaavat 
enintään 3,5 prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion päästöistä liitteessä III 
määritettynä perusvuotena tai -kautena, 
kerrottuna viidellä. Tämä rajoitus ei koske 
kuolleen puuaineksen ja puutuotteiden 
hiilivarastoista aiheutuvia nettopoistumia 
eikä mitään olennaisten hiilivarastojen, 
muun muassa maaperän orgaanisen 
hiilen, poistumia unionin ennallistamista 
ja tiukkaa suojelua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen tarkoitetuilla alueilla 
hoidetun metsämaan maankäyttöön 
liittyvässä tilinpitoluokassa, lukuun 
ottamatta 9 artiklan 1 kohdan a 
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alakohdassa tarkoitettua luokkaa paperi.”
Or. en

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

Perustelu

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on suojella tiukasti kolmannesta suojelualueista ja myös 
ennallistaa merkittäviä alueita, muun muassa metsiä. Se, että hiilidioksidipoistumat näillä 
alueilla eivät ole rajoitusten alaisia ja että ne sisällytetään tilinpitoon edellyttäen, että 
hoidettu metsämaa on yleisesti ottaen nettonielu, voisi olla tervetullut kannustin. 
Jäsenvaltioissa, joiden koko metsämaa kuuluu tilinpitoluokkaan hoidettu metsämaa, on 
joitakin ikimetsiä ja aarniometsiä (ekologisesti).

Tarkistus 483
Manuel Bompard

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
Asetus (EU) N:o 1367/2006
Artikla

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Asetuksen (EY) 1367/2006 muuttaminen

Jotta voidaan varmistaa, että tässä 
asetuksessa tarkoitettu unionin toiminta 
on täysin Århusin yleissopimuksesta 
johtuvien unionin kansainvälisten 
velvoitteiden mukaista, asetus 
(EY) N:o 1367/2006 muutetaan 
seuraavasti:
1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 
g alakohta seuraavasti:
”g) ”hallintotoimella” mitä tahansa 
yhteisön toimielimen tai elimen 
ympäristölainsäädännön nojalla 
toteuttamaa yksittäistapauksissa tai 
yleisesti sovellettavaa toimenpidettä, jolla 
on oikeudellisesti sitovia ja ulkoisia 
vaikutuksia;”;
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2) Korvataan 9 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Yleisön, erityisesti ammattiyhdistysten, 
nuorisojärjestöjen, 
luonnonsuojeluyhdistysten, tieteellisten 
yhdistysten ja muiden yhteiskunnallisten 
järjestöjen, on varhaisessa vaiheessa ja 
silloin, kun kaikki vaihtoehdot ovat vielä 
avoinna, avustettava yhteisön elimiä ja 
toimielimiä ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa, 
muuttamisessa tai tarkistamisessa 
asianmukaisin käytännön ja/tai muin 
toimenpitein, erityisesti asetuksen.../... 
(ilmastolaki) 3 ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen suunniteltujen ohjelmien 
valmistelussa, muuttamisessa tai 
tarkistamisessa. Erityisesti silloin, kun 
komissio valmistelee tällaista 
suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevan 
ehdotuksen, joka esitetään muille yhteisön 
toimielimille tai elimille päätöksen 
tekemistä varten, se ottaa 
mahdollisimman suuressa määrin 
huomioon kansalaisten, kuten yleisön ja 
erityisesti ammattiyhdistysten, 
nuorisojärjestöjen, 
luonnonsuojeluyhdistysten, tieteellisten 
yhdistysten ja muiden yhteiskunnallisten 
järjestöjen, ehdotukset.”;
3) Korvataan 9 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
”5. Päättäessään ympäristöä koskevasta 
suunnitelmasta tai ohjelmasta, erityisesti 
asetuksen.../... (ilmastolaki) 3 ja 
4 artiklassa tarkoitetuista suunnitelluista 
ohjelmista, yhteisön toimielimet ja elimet 
ottavat ratkaisevalla tavalla huomioon 
yleisön osallistumisen tulokset. Yhteisön 
toimielimet ja elimet tiedottavat yleisölle 
suunnitelmasta tai ohjelmasta, myös sen 
tekstistä, sekä niistä perusteluista ja 
näkökohdista, joihin päätös pohjautuu, 
erityisesti niistä seikoista, joiden osalta 
päätös poikkeaa yleisön tekemistä 
ehdotuksista.”;
4) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
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”1. Yksityishenkilöt, jokainen valtioista 
riippumaton järjestö, joka täyttää 
11 artiklassa esitetyt edellytykset, alue- ja 
paikallisviranomaiset ja kansalliset 
parlamentit ovat oikeutettuja pyytämään 
sisäistä uudelleentarkastelua siltä unionin 
toimielimeltä tai elimeltä, joka on 
toteuttanut ympäristölainsäädännön 
nojalla hallintotoimen, tai väitetyn 
hallinnollisen laiminlyönnin osalta siltä 
toimielimeltä tai elimeltä, jonka olisi 
pitänyt toteuttaa tällainen toimi. Tällainen 
pyyntö on tehtävä kirjallisesti kuuden 
viikon kuluessa hallintotoimen 
hyväksymisestä, siitä ilmoittamisesta tai 
sen julkaisemisesta, sen mukaan, mikä 
näistä on tehty viimeksi, tai väitetyn 
laiminlyönnin osalta kuuden viikon 
kuluessa ajankohdasta, jolloin 
hallintotoimi olisi pitänyt tehdä. 
Pyynnössä on esitettävä perusteet 
uudelleentarkastelulle.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin 
toimielimen ja elimen on käsiteltävä 
kaikki tällaiset pyynnöt, jolleivat ne ole 
selvästi perusteettomia. Sen on 
ilmoitettava perustelunsa kirjallisessa 
vastauksessa mahdollisimman pian 
ja viimeistään kahdentoista viikon 
kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
3. Jos unionin toimielin tai elin ei 
kohtuullisista yrityksistä huolimatta 
kykene toimimaan 2 kohdan mukaisesti, 
sen on ilmoitettava pyynnön tehneelle 
yksityishenkilölle, valtioista 
riippumattomalle järjestölle, alue- tai 
paikallisviranomaiselle tai kansalliselle 
parlamentille mahdollisimman pian 
ja viimeistään kyseisessä kohdassa 
mainitussa määräajassa, minkä vuoksi se 
on jättänyt toimimatta ja milloin se aikoo 
toimia. Joka tapauksessa unionin 
toimielimen tai elimen on toimittava 
kahdeksantoista viikon kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.”;
5) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
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Or. fr

Tarkistus 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä direktiivi tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille 
jäsenvaltioille.

Or. en


