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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 kehittymisen edistämiseksi komission olisi tutkittava mahdollista 
erillistä poistumien tai negatiivisten päästöjen 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.

Esittelijä 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 esittelijä 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 esittelijällä 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.
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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 sen olisi edistettävä 
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, ei yhtäkään kaupunki- tai 
maaseutualuetta tai -yhteisöä, jätetä 
jälkeen.

__________________ __________________
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.

Or. en
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Perustelu

Koska vihreässä kirjassa esitetään EU:lle uusi kasvustrategia, tämä olisi otettava huomioon 
myös ilmastolaissa, joka on keskeinen säädös.

Tarkistus 2

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 
suhteessa kasvihuonekaasujen osalta 
vähäpäästöiseen kehityskulkuun ja 
kehitykseen, jossa joustavasti mukaudutaan 
muuttuvaan ilmastoon25.

(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 
vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
saavuttamista tavalla, joka ei uhkaa 
elintarviketuotantoa, 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 
b alakohta.

24 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

25 Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan 
c alakohta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella viitataan Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Kyseisessä 
artiklassa korostetaan tarvetta soveltaa ilmastotoimiin ja elintarviketuotantoon 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa käsitellään sopeutumista, sietokykyä ja hillitsemistä. 
On tärkeää korostaa maatalouden erityistä ja strategista roolia ilmastolainsäädännössä.



PA\1204295FI.docx 7/22 PE650.646v01-00

FI

Tarkistus 3

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 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. 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.

Or. en

Perustelu

Tutkimus ja kehitys ovat maatalouden liittolaisia vihreässä siirtymässä. Sekä kasvin- että 
kotieläintuotannossa tarvitaan laajaa tutkimusta ja kehittämistä, mukaan lukien sellaista, 
joka koskee kasvinjalostusta enemmän hiiltä sitovien uusien ja kestävämpien viljely- ja 
heinäkasvien tuottamiseksi, rehujen lisäaineita ja kotieläingenetiikkaa, kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä ja kehittämistä, biokaasun ja biomassan hyödyntämistä sekä kasvihuonekaasujen 
mittausmenettelyjen parantamista. Maataloutta palvelevaan tutkimukseen tehtävien 
investointien avulla alan ilmastotehokkuus paranee.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on maailmanlaajuinen 
johtaja siirtymisessä kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja se aikoo 
päättäväisesti auttaa nostamaan 
maailmanlaajuista tavoitetasoa ja tehostaa 
maailmanlaajuisia toimia 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
hyödyntäen kaikkia käytettävissään olevia 
välineitä, myös ilmastodiplomatiaa ja 
ulkoisia ilmastotoimia maailmanlaajuisen 
ilmastorahoituksen käyttöönoton 
tukemiseksi kaikilla aloilla, erityisesti 
hillitsemisessä ja sopeutumisessa 
maatalousalalla kehitysmaissa, jotka 
kärsivät tällaisen ilmastorahoituksen 
puutteesta32 a.

__________________

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää pyrkiä johdonmukaiseen lähestymistapaan EU:n ja maailmanlaajuisten 
ilmastotoimien välillä.

Tarkistus 5

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 

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

poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä pyrittävä 
unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
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.

Or. en

Perustelu

Poistumien tai negatiivisten päästöjen merkitys on ensiarvoisen tärkeä ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi vuonna 2050. 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.

Tarkistus 6

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 

(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. Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
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kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

Or. en

Perustelu

Pariisin sopimuksen 2 artiklan 1 b kohdassa viitataan ruoantuotantoon liittyvään 
sopeutumiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
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.

(15) Toteuttaessaan unionin ja 
kansallisen tason toimenpiteitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
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 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 
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ja tavoitetasossa.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että vihreä siirtymä on sekä sosiaalisesti että alueellisesti oikeudenmukainen ja 
osallistava.

Tarkistus 8

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 
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.

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

Or. en

Perustelu

On 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, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat samoja 
standardeja.

Tarkistus 9

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.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vahvistaa koko EU:n tavoitteita. Siksi on erittäin tärkeää, että 
ilmastoneutraaliustavoite asetetaan koko unionille ja kullekin jäsenvaltiolle erikseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan politiikan 
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johdonmukaisuuden periaate, jonka 
mukaan näkökohtia, jotka koskevat 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
tähtäävän kehityspolun asettamista 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
sovelletaan kaikkiin Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman aloitteisiin.

Or. en

Tarkistus 11

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 kansallisesti ottaen huomioon, 
että fossiilisten polttoaineiden käytöstä on 
vaiheittain luovuttava, että on tärkeää 
edistää oikeudenmukaisuutta ja 
yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä sekä 
3 artiklan 3 kohdassa vahvistetut 
kehityspolkuun liittyvät seikat.

Or. en

Perustelu

Kehityspolkua koskevat 3 artiklan 3 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;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen 

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen 
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(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.

(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 55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2030 tavoitteen nostaminen 55 prosenttiin on Euroopan parlamentin tammikuussa 
2020 vihreän kehityksen ohjelmasta antamassa päätöslauselmassa ilmaiseman 
kunnianhimoisemman tavoitteen mukainen.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi tarvetta asettaa 
välitavoite vuodelle 2040 ja se esittää 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, 
jossa vahvistetaan arvot, jotka on 
saavutettava, sekä muut tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 14

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 

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä ja ottaen 
huomioon 3 artiklan 3 kohdassa 
vahvistetut kehityspolkuun liittyvät seikat 
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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.

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.

Or. en

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 15

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 
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.

Or. en
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Perustelu

Komissiolle annettava valta vahvistaa kehityspolku delegoiduilla säädöksillä menee 
perussopimuksen 290 artiklaa pidemmälle. Tällaisella delegoidulla säädöksellä käsiteltäisiin 
itse asiassa säädöksen keskeisiä osia, jotka eivät voi sellaisina olla säädösvallan siirron 
kohteena. Asianmukainen oikeudellinen väline on lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky, 
kasvu ja työpaikat;

Or. en

Perustelu

Tällä asetuksella on tuettava unionin vihreän kehityksen ohjelman uutta kasvustrategiaa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus sekä 
biopohjaisen kiertotalouden edistäminen 
vaihtoehtona fossiilitaloudelle 
substituutiovaikutusten aikaansaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Jotta ilmastoneutraaliutta koskeva tavoite saavutettaisiin vuonna 2050, on löydettävä 
vaihtoehtoja fossiilitaloudelle. Biopohjainen kiertotalous tarjoaa uusiutuvia materiaaleja, 
joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita;
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

d a) elintarviketurva ja 
kohtuuhintaisuus;

Or. en

Perustelu

Covid-19-kriisin huomioon ottaen komissionolisi sisällytettävä kehityspolkuun 
elintarviketurva ja kohtuuhintaisuus.

Tarkistus 19

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 
budjettituen taso;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on korostaa, että EU:n politiikan välineistä on saatava lisätukea.

Tarkistus 20

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 sekä 
kaupunki- ja maaseutualueiden välinen 
alueellinen yhtenäisyys;

Or. en
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Tarkistus 21

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 
ilmastonmuutoksen sietokykyä ja 
vähäisten kasvihuonekaasupäästöjen 
aikaansaamista elintarviketuotantoa 
vaarantamatta.

Or. en

Tarkistus 22

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, joissa asetetaan 
konkreettiset vähennystavoitteet ja jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat vakaisiin ilmastoa ja 
alttiutta koskeviin perustasoihin ja 
edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

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 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Asiaankuuluvien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
tutkittava, onko mahdollista ottaa 
käyttöön hiilidioksidin hyvitysjärjestelmiä, 
(’hiilen sitoutumista lisäävä viljely’) 
kannustimeksi ilmastonmuutoksen 
hillitsemiselle, siihen sopeutumiselle ja 
innovoinnille sekä hiilidioksidin 
sitomiselle maankäyttöön, maaperään ja 
biomassaan maataloudessa ja 
kotieläintuotannossa. Komissio antaa 
viimeistään 30. kesäkuuta 2021 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
arviointikertomuksen tällaisten 
järjestelmien käyttöönoton 
toteutettavuudesta.
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Or. en

Tarkistus 25

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;

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

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

Or. en

Tarkistus 27

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 tiedot tämän asetuksen 
nojalla toteutettujen toimenpiteiden 
taloudellisista, alueellisista ja 
työllisyysvaikutuksista sekä tiedot 
haitallisten ilmastovaikutusten 
aiheuttamista menetyksistä, jos niitä on 
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saatavilla;

Or. en

Perustelu

Komissiolle olisi annettava tietoja, jotka kuvaavat kaikkia kolmea kestävän kehityksen pilaria 
eli ympäristöä koskevaa, sosiaalista ja taloudellista pilaria.

Tarkistus 28

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.

Or. en

Perustelu

Ks. perustelut jäljempänä: 7 artikla (2 a kohta (uusi)).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa viimeistään 
31. 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 
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arvioinnissaan.
Or. en

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 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [julkaisutoimisto: tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] seitsemän 
vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
tämän seitsemän vuoden kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en


