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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin ilmastopolitiikan päätavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja 
tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. 
LULUCF-sektorin tarjoamilla nieluilla ja poistumilla on merkittävä mutta rajallinen merkitys 
tämän tavoitteen saavuttamisessa. Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta 
(LULUCF) koskevan asetuksen uudelleentarkastelusta annetun komission ehdotuksen 
tavoitteena on parantaa sääntöjä siitä, kuinka maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektori yhdistettynä maatalouden muiden kasvihuonekaasujen kuin 
hiilidioksidin päästöihin osaltaan vaikuttavat EU:n ilmastopolitiikan kehykseen.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja katsoo, että siirtyminen 
vertailutasoista kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien ilmoittamiseen yksinkertaistaa 
tilinpitoprosesseja ja parantaa tietojen avoimuutta ja saatavuutta. Jäsenvaltioita olisi edelleen 
kannustettava parantamaan menetelmiä, joilla mitataan hiilivirtoja, korvausvaikutusten 
laskenta mukaan luettuna. Menetelmien parannukset olisi otettava huomioon arvioitaessa 
tavoitteiden saavuttamista. Erityisesti maatalouden päästöjä varten tarvitaan lisää 
tutkimusinvestointeja, jotta voidaan yksilöidä kestävimmät maatalouskäytännöt ja 
kustannustehokkaimmat tavat alan päästöjen ja poistumien seuraamiseksi ja niistä 
raportoimiseksi. LULUCF-sääntöjen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja 
tarpeettoman sääntelyn välttämiseksi asetuksen soveltamisalan olisi yleisesti ottaen säilyttävä 
hiilipäästöjen ja -poistumien tilinpitokehyksenä.

Valmistelija toteaa, että maankäyttö ja metsätalous vaikuttavat ilmastopolitiikkaan 
ainutlaatuisella kaksitahoisella tavalla: sekä hiilinielujen avulla että uusiutuvien raaka-
aineiden ja tuotteiden lähteenä. Metsäteollisuuden tarjoamat asiantuntemus ja innovatiiviset 
mahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa ja 
siirtymisessä kohti kiertobiotaloutta. LULUCF-kehyksessä olisi huomioitava tämä ja otettava 
huomioon korvaamisen aikaansaamat ilmasto- ja ympäristöhyödyt kokonaisuudessaan.

Hiilinielujen vahvistamisen lisäksi asetuksessa olisi samalla otettava huomioon kestävän 
bioenergian tuotannon merkitys asteittaisessa luopumisessa fossiilisista polttoaineista. 
Bioenergian osuus uusiutuvan energian kokonaistuotannosta Euroopan unionissa on noin 
60 prosenttia (Eurostat 2020). Kestävä bioenergian tuotanto perustuu ensisijaisesti muusta 
metsätaloudesta peräisin oleviin tähteisiin ja jätteisiin, ja sen vuoksi tarpeettoman korkeat 
LULUCF-tavoitteet voivat haitata huomattavasti uusiutuvan energian tuotantoa Euroopassa. 
Lisäksi suhteettoman korkeat tavoitteet Euroopan unionissa voisivat lisätä painetta metsien 
käyttöön Euroopan ulkopuolella ja edistää hiilivuotoa.

Kaiken kaikkiaan valmistelija katsoo, että on ratkaisevan tärkeää tunnustaa aktiivisen 
metsänhoidon hyödyt sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että siihen sopeutumisen 
kannalta. LULUCF-tilinpitokehyksellä olisi kannustettava jäsenvaltioita toteuttamaan 
aktiivisia ja innovatiivisia toimenpiteitä hiilinielujensa ja -poistumiensa lisäämiseksi pitkällä 
aikavälillä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
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tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2021/111930 
kirjannut lainsäädäntöön tavoitteen siitä, 
että koko talous saadaan 
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 
mennessä. Kyseisessä asetuksessa 
vahvistetaan myös unionin sitova sitoumus 
vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 
(päästöt poistumien vähentämisen jälkeen) 
vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien 
talouden alojen, myös maankäytön, 
maankäytön muutoksen ja metsätalouden 
sektorin, odotetaan edistävän tämän 
tavoitteen saavuttamista. Nettopoistumien 
osuus unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitteesta on rajoitettu 225 
miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. 
Komissio vahvisti asetuksen (EU) 
2021/1119 yhteydessä antamassaan 
lausumassa aikovansa ehdottaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/84131 tarkistamista siten, että siinä 
otetaan huomioon tavoite nostaa hiilen 
nettopoistumat yli 300 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin 
maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektorilla vuoteen 2030 
mennessä.

(4) Unioni on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2021/111930 
kirjannut lainsäädäntöön tavoitteen siitä, 
että koko talous saadaan 
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 
mennessä. Kyseisessä asetuksessa 
vahvistetaan myös unionin sitova sitoumus 
vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 
(päästöt poistumien vähentämisen jälkeen) 
vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 
tasoista vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien 
talouden alojen odotetaan edistävän tämän 
tavoitteen saavuttamista, ja tärkeintä on 
fossiilisten polttoaineiden päästöjen 
vähentäminen. Nettopoistumien osuus 
unionin vuoden 2030 ilmastotavoitteesta 
on rajoitettu 225 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Komissio 
vahvisti asetuksen (EU) 2021/1119 
yhteydessä antamassaan lausumassa 
aikovansa ehdottaa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/84131 
tarkistamista siten, että siinä otetaan 
huomioon tavoite nostaa hiilen 
nettopoistumat yli 300 miljoonaan 
hiilidioksidiekvivalenttitonniin 
maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektorilla vuoteen 2030 
mennessä.

__________________ __________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1119, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 2021, puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) 
N:o 401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) (EUVL L 243, 9.7.2021, s. 1).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1119, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 2021, puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) 
N:o 401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) (EUVL L 243, 9.7.2021, s. 1).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EU) 2018/841, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 
156, 19.6.2018, s. 1).

asetus (EU) 2018/841, annettu 30 
päivänä toukokuuta 2018, maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsätaloudesta aiheutuvien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 
ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan 
puitteisiin sekä asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 ja päätöksen 
N:o 529/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 
156, 19.6.2018, s. 1).

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maasektorilla on potentiaalia 
muuntua nopeasti ja kustannustehokkaasti 
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2035 
mennessä ja tuottaa sen jälkeen enemmän 
kasvihuonekaasupoistumia kuin -päästöjä. 
Yhteinen sitoumus, jolla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraalius 
maasektorilla vuoteen 2035 mennessä 
EU:n tasolla, voi tarjota tarvittavan 
suunnitteluvarmuuden maapohjaisten 
hillitsemistoimien edistämiseksi lyhyellä 
aikavälillä, sillä toivottujen 
hillitsemistulosten saavuttaminen tällaisten 
toimien avulla voi kestää useita vuosia. 
Lisäksi ennustetaan, että maasektorista 
tulee EU:n kasvihuonekaasuvirtaprofiilin 
suurin sektori vuonna 2050. Sen vuoksi on 
erityisen tärkeää kytkeä kyseinen sektori 
kehityspolkuun, jolla voidaan tehokkaasti 
saavuttaa kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöt vuoteen 2050 mennessä. 
Jäsenvaltioiden olisi toimitettava päivitetyt 
yhdennetyt kansalliset energia- ja 
ilmastosuunnitelmansa vuoden 2024 
puoliväliin mennessä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

(8) Maasektorilla on potentiaalia siirtyä 
kustannustehokkaasti 
ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2035 
mennessä ja tuottaa sen jälkeen enemmän 
kasvihuonekaasupoistumia kuin -päästöjä. 
Jäsenvaltioiden tasolla annettava 
sitoumus, jolla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraalius maasektorilla vuoteen 
2035 mennessä EU:n tasolla, voi tarjota 
tarvittavan suunnitteluvarmuuden 
maapohjaisten hillitsemistoimien 
edistämiseksi lyhyellä aikavälillä, sillä 
toivottujen hillitsemistulosten 
saavuttaminen tällaisten toimien avulla voi 
kestää useita vuosia. Lisäksi ennustetaan, 
että maasektorista tulee EU:n 
kasvihuonekaasuvirtaprofiilin suurin 
sektori vuonna 2050. Sen vuoksi on 
erityisen tärkeää kytkeä kyseinen sektori 
kehityspolkuun, jolla voidaan tehokkaasti 
saavuttaa kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästöt vuoteen 2050 mennessä. 
Jäsenvaltioiden olisi toimitettava päivitetyt 
yhdennetyt kansalliset energia- ja 
ilmastosuunnitelmansa vuoden 2024 
puoliväliin mennessä Euroopan 
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2018/199934 14 artiklan mukaisesti. 
Suunnitelmiin olisi sisällyttävä 
asiaankuuluvia toimenpiteitä, joilla kukin 
jäsenvaltio parhaiten edistää vuodelle 2035 
asetetun maasektorin ilmastoneutraaliutta 
koskevan yhteisen tavoitteen saavuttamista 
EU:n tasolla. Komission olisi näiden 
suunnitelmien perusteella ehdotettava 
kansallisia tavoitteita, joilla varmistetaan, 
että unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 
maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektorilla sekä muita kuin 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla 
maatalouden sektoreilla ovat vähintään 
tasapainossa vuoteen 2035 mennessä. 
Toisin kuin maasektoria koskeva vuoden 
2035 EU:n tason ilmastoneutraaliustavoite, 
tällaiset kansalliset tavoitteet ovat sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia kunkin 
jäsenvaltion osalta.

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199934 14 artiklan mukaisesti. 
Suunnitelmiin olisi sisällyttävä 
asiaankuuluvia toimenpiteitä, joilla kukin 
jäsenvaltio parhaiten edistää vuodelle 2035 
asetetun maasektorin ilmastoneutraaliutta 
koskevan yhteisen tavoitteen saavuttamista 
EU:n tasolla. Komission olisi näiden 
suunnitelmien perusteella ehdotettava 
kansallisia tavoitteita, joilla varmistetaan, 
että kunkin jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 
maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektorilla sekä muita kuin 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavilla 
maatalouden sektoreilla ovat vähintään 
tasapainossa vuoteen 2035 mennessä. 
Toisin kuin maasektoria koskeva vuoden 
2035 EU:n tason ilmastoneutraaliustavoite, 
tällaiset kansalliset tavoitteet ovat sitovia ja 
täytäntöönpanokelpoisia kunkin 
jäsenvaltion osalta.

__________________ __________________
34 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).

34 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).

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä kansallisista 
toimenpiteistä. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119 
mukaan unionin laajuinen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksittäiset viljelijät tai 
metsänhoitajat tarvitsevat 
kasvihuonekaasujen poistumien 
lisäämiseksi suoran kannustimen 
varastoida enemmän hiiltä maahansa ja 
metsiinsä. Uusia liiketoimintamalleja, jotka 
perustuvat hiiliviljelyä koskeviin 
kannustimiin ja hiilen poistumien 
sertifiointiin, on käytettävä yhä enemmän 
vuoteen 2030 ulottuvalla kaudella. 
Tällaiset kannustimet ja liiketoimintamallit 
tehostavat ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
biotaloudessa, myös siten, että käytetään 
kestäviä puutuotteita, ja samalla 
noudatetaan täysimääräisesti luonnon 
monimuotoisuutta ja kiertotaloutta 
edistäviä ekologisia periaatteita. Sen 
vuoksi puutuotteiden lisäksi olisi otettava 
käyttöön uusia hiilidioksidin 
varastointituotteiden luokkia. Poistumien 
lisäämiseen tähtäävät uudet 
liiketoimintamallit, maanviljelyn käytännöt 
ja maankäytön käytännöt edistävät 
tasapainoista aluekehitystä ja talouskasvua 
maaseutualueilla. Ne luovat myös 
mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja 
sekä kannustimia asiaankuuluvaa 
koulutusta, uudelleenkoulutusta ja 
täydennyskoulutusta varten.

(10) Yksittäiset viljelijät ja 
metsänomistajat tarvitsevat 
kasvihuonekaasujen poistumien 
lisäämiseksi suoran kannustimen 
varastoida enemmän hiiltä maahansa, 
metsiinsä ja hiiltä varastoiviin tuotteisiin. 
Metsänomistajia on tarpeen kannustaa 
soveltamaan kestäviä 
metsänhoitokäytäntöjä. Kuten 15 päivänä 
joulukuuta 2021 annetussa kestävää 
hiilen kiertokulkua koskevassa komission 
tiedonannossa1 a todetaan, uusia 
liiketoimintamalleja, jotka perustuvat 
hiiliviljelyä koskeviin kannustimiin ja 
hiilen poistumien sertifiointiin, on 
käytettävä yhä enemmän vuoteen 2030 
ulottuvalla kaudella. Tällaiset kannustimet 
ja liiketoimintamallit tehostavat 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
biotaloudessa, myös siten, että käytetään 
kestäviä puutuotteita ja korvataan 
fossiilipohjaisia raaka-aineita, ja samalla 
noudatetaan täysimääräisesti luonnon 
monimuotoisuutta ja kiertotaloutta 
edistäviä ekologisia periaatteita. 
Uusiutuvat biopohjaiset materiaalit ja 
tuotteet edistävät kiertobiotaloutta 
korvaamalla fossiilipohjaisia vaihtoehtoja 
ja muita vaihtoehtoja, joilla on suurempi 
ympäristöjalanjälki, muun muassa 
rakennus-, tekstiili-, kemikaali- ja 
pakkausteollisuudessa. Sen vuoksi 
puutuotteiden lisäksi olisi otettava käyttöön 
uusia kaikkien hiilidioksidin 
varastointituotteiden luokkia, uudet 
innovatiiviset ratkaisut mukaan luettuina, 
maankäyttösektorilla toteutettavien 
vapaaehtoisten 
hiilimarkkinatoimenpiteiden 
edistämiseksi. Poistumien lisäämiseen 
tähtäävät uudet liiketoimintamallit, hiilen 
talteenottoon ja varastointiin perustuvan 
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bioenergian (BECCS) teknologioiden 
edelleenkehittäminen, maanviljelyn 
käytännöt ja maankäytön käytännöt 
edistävät tasapainoista aluekehitystä ja 
talouskasvua maaseutualueilla. Ne luovat 
myös mahdollisuuksia luoda uusia 
työpaikkoja sekä kannustimia 
asiaankuuluvaa koulutusta, 
uudelleenkoulutusta ja 
täydennyskoulutusta varten.

__________________
1 a Communication from the Commission 
to the European Parliament and the 
Council of 15 December 2021 – 
Sustainable Carbon Cycles 
(COM/2021/800 final) (ei vielä suomeksi).

Or. en

Perustelu

Innovatiivisten biopohjaisten tuotteiden ilmastovaikutukset olisi otettava kokonaisuudessaan 
huomioon. Tähän olisi sisällyttävä kaikki asiaankuuluvat luokat, kuten selluloosa, paperi, 
kartonki, vaneri, kuitulevy, lastulevy, höylätty puutavara, puutuotteet, tekstiilit, 
komposiittimateriaalit, ligniini, kemikaalit, biohiili ja muut biogeeniset hiilituotteet. BECCS:n 
sisällyttäminen asetukseen on loogista, sillä biogeeniset päästöt ovat peräisin maassa 
kasvavista uusiutuvista energialähteistä. Saman tilinpitokehyksen soveltaminen kaikkiin 
tämän sektorin hiilen varastointituotteisiin, päästöihin ja hiilipoistumiin auttaa välttämään 
päällekkäistä laskentaa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Koska kestävä metsänhoito lisää 
hiilen sitomista ja torjuu metsien 
ikääntymistä ja luonnonkatastrofeja, 
jotka ovat olleet viime vuosina hiilen 
poistumia maasektorilla vähentäneitä 
tekijöitä, tällä asetuksella olisi edistettävä 
kestäviä metsänhoitostrategioita, joilla 
tuetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
ja siihen sopeutumista, EU:n 
metsästrategiassa 20301 b esitetyn 
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mukaisesti.
__________________
1 b Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Uusi EU:n metsästrategia 
2030 (COM(2021) 572 final).

Or. en

Perustelu

Aktiivisen metsänhoidon mahdollisuuksien liiallinen rajoittaminen tekisi metsistä alttiimpia 
metsäpalojen ja tuholaisten esiintymisen kaltaisille häiriöille ja vähentäisi metsien 
hiilensitomispotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Raportointiin perustuvien 
tavoitteiden muuttumisen vuoksi 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat 
on arvioitava tarkemmin. Lisäksi 
komission tiedonannossa vuoteen 2030 
ulottuvasta EU:n 
biodiversiteettistrategiasta38, 
oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja 
ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää koskevassa Pellolta 
pöytään -strategiassa39, EU:n 
metsästrategiassa40, tarkistetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
(EU) 2018/200141 ja komission 
tiedonannossa ”Ilmastokestävä Eurooppa – 
Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi”42 edellytetään maan 
tehostettua seurantaa, mikä auttaa 
suojelemaan ja parantamaan luontoon 
perustuvien hiilipoistumien kestokykyä 
kaikkialla unionissa. Päästöjen ja 
poistumien seurantaa ja raportointia on 
parannettava käyttämällä unionin 
ohjelmissa, kuten Copernicus-ohjelmassa, 

(16) Raportointiin perustuvien 
tavoitteiden muuttumisen vuoksi 
kasvihuonekaasujen päästöt ja poistumat 
on arvioitava tarkemmin. Lisäksi 
komission tiedonannossa vuoteen 2030 
ulottuvasta EU:n 
biodiversiteettistrategiasta38, 
oikeudenmukaista, terveyttä edistävää ja 
ympäristöä säästävää 
elintarvikejärjestelmää koskevassa Pellolta 
pöytään -strategiassa39, EU:n 
metsästrategiassa40, päivitetyssä EU:n 
biotalousstrategiassa1 c, tarkistetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä (EU) 2018/200141 ja 
komission tiedonannossa ”Ilmastokestävä 
Eurooppa – Uusi EU:n strategia 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi”42 
edellytetään maan tehostettua seurantaa, 
mikä auttaa suojelemaan ja parantamaan 
luontoon perustuvien hiilipoistumien 
kestokykyä kaikkialla unionissa. Päästöjen 
ja poistumien seurantaa ja raportointia on 
parannettava käyttämällä unionin 
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saatavilla olevaa kehittynyttä teknologiaa 
ja yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
kerättyä digitaalista dataa, ja samalla on 
sovellettava vihreän ja digitaalisen 
innovoinnin rinnakkaisia siirtymiä.

ohjelmissa, kuten Copernicus-ohjelmassa, 
saatavilla olevaa kehittynyttä teknologiaa 
ja yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa 
kerättyä digitaalista dataa, ja samalla on 
sovellettava vihreän ja digitaalisen 
innovoinnin rinnakkaisia siirtymiä.

__________________ __________________
1 c Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Kestävä biotalous 
Euroopalle: talouden, yhteiskunnan ja 
ympäristön välisen yhteyden lujittaminen, 
COM(2018) 673 final.

38 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia - Luonto takaisin 
osaksi elämäämme” (COM(2020) 380 
final).

38 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia - Luonto takaisin 
osaksi elämäämme” (COM(2020) 380 
final).

39 COM/2020/381 final. 39 COM(2020) 381 final.
40 […] 40 […]
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82).

42 COM/2021/82 final. 42 COM(2021) 82 final.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus 2018/841
1 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltioiden velvoitteet toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet, joilla pyritään 
saavuttamaan yhteisesti ilmastoneutraalius 
unionissa vuoteen 2035 mennessä 

e) jäsenvaltioiden velvoitteet toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet, joilla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraalius 
jäsenvaltioiden tasolla vuoteen 2035 
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maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsätalouden sektorilla, mukaan lukien 
muita kuin hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien maatalouden sektorien 
päästöt.”

mennessä maankäytön, maankäytön 
muutoksen ja metsätalouden sektorilla, 
mukaan lukien muita kuin 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
maatalouden sektorien päästöt.”

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä kansallisista 
toimenpiteistä. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119 
mukaan unionin laajuinen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus 2018/841
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan vuotuiset tavoitteet kunkin 
jäsenvaltion kasvihuonekaasujen 
nettopoistumien lineaarisen kehityspolun 
perusteella kullekin vuodelle kautena 
2026–2029 
hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
ilmaistuna. Näiden kansallisten 
kehityspolkujen on perustuttava kunkin 
jäsenvaltion ilmoittamiin vuosien 2021, 
2022 ja 2023 keskimääräisiin 
kasvihuonekaasuinventaariotietoihin. 
Liitteessä II a vahvistettujen 
jäsenvaltioiden nettovähennystavoitteiden 
summaan, joka on 310 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia, voidaan 
soveltaa teknistä korjausta silloin, kun 
jäsenvaltiot ovat muuttaneet menetelmiään. 
Täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetaan 
jäsenvaltioiden tavoitteisiin lisättävän 
teknisen korjauksen 
määrittämismenetelmä. Kyseisiä 
täytäntöönpanosäädöksiä varten komissio 
tarkastelee perusteellisesti jäsenvaltioiden 

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan vuotuiset tavoitteet kunkin 
jäsenvaltion kasvihuonekaasujen 
nettopoistumien lineaarisen kehityspolun 
perusteella kullekin vuodelle kautena 
2026–2029 
hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
ilmaistuna. Näiden kansallisten 
kehityspolkujen on perustuttava kunkin 
jäsenvaltion ilmoittamiin vuosien 2021, 
2022 ja 2023 keskimääräisiin 
kasvihuonekaasuinventaariotietoihin. 
Liitteessä II a vahvistettujen 
jäsenvaltioiden tavoitteiden arvoon ja 
liitteessä II a vahvistettujen 
jäsenvaltioiden nettovähennystavoitteiden 
summaan, joka on 310 miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia, voidaan 
soveltaa teknistä korjausta silloin, kun 
jäsenvaltiot ovat muuttaneet menetelmiään. 
Jäsenvaltion tavoitteeseen lisättävän 
teknisen korjauksen on vastattava 
menetelmien muutoksen vaikutusta 
tavoitteisiin, ja se vahvistetaan 
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asetuksen (EU) N:o 2018/1999 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimittamia uusimpia 
kansallisia inventaariotietoja vuosilta 2021, 
2022 ja 2023.

täytäntöönpanosäädöksissä. Kyseisiä 
täytäntöönpanosäädöksiä varten komissio 
tarkastelee perusteellisesti jäsenvaltioiden 
asetuksen (EU) N:o 2018/1999 26 artiklan 
4 kohdan mukaisesti toimittamia uusimpia 
kansallisia inventaariotietoja vuosilta 2021, 
2022 ja 2023.

Or. en

Perustelu

Tavoitteiden tekninen korjaaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että tavoite ja perustaso 
perustuvat samaan menetelmään. On tarpeen selventää, että tämä menetelmiin liittyvä 
näkökohta on tulosta jäsenvaltioiden hiilivirtojen mittaamiseen käyttämien menetelmien 
parannuksista. Jäsenvaltioita on kannustettava jatkuvasti parantamaan menetelmiään, ja 
nämä parannukset on otettava huomioon myös tavoitteiden arvioinnissa, jotta vältetään 
suhteettoman alhaiset tai korkeat tavoitteet.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus 2018/841
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionin laajuiset 
kasvihuonekaasupäästöt on 2 artiklan 3 
kohdan a–j alakohdassa tarkoitetuilla 
sektoreilla pyrittävä saamaan nollatasolle 
vuoteen 2035 mennessä, ja unionin on sen 
jälkeen saavutettava negatiiviset päästöt. 
Unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet, jotta vuodelle 2035 asetettu 
tavoite voidaan saavuttaa yhteisesti.

4. Jäsenvaltioiden tasolla 
kasvihuonekaasupäästöt on 2 artiklan 3 
kohdan a–j alakohdassa tarkoitetuilla 
sektoreilla pyrittävä saamaan nollatasolle 
vuoteen 2035 mennessä, ja kunkin 
jäsenvaltion on sen jälkeen saavutettava 
negatiiviset päästöt. Unioni ja jäsenvaltiot 
toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta 
vuodelle 2035 asetettu tavoite voidaan 
saavuttaa yhteisesti. Vuodesta 2036 alkaen 
maapohjaisten hiilen poistumien on 
oltava muiden alojen käytettävissä hiilen 
poistumien sertifiointia koskevan unionin 
sääntelykehyksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä kansallisista 
toimenpiteistä. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119 
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mukaan unionin laajuinen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 
Tarvitaan myös toimintapoliittisia kannustimia hiiliviljelyn tukemiseksi ja laajentamiseksi ja 
jotta maanviljelijöitä ja metsänomistajia voidaan palkita paremmin hiilen sitomisesta ja 
luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Pitkän aikavälin vision laatiminen hiilen poistumista, 
eri sektorien väliset yhteydet mukaan luettuina, kannustaa kustannustehokkaisiin 
päästövähennyksiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus 2018/841
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025 ja kunkin jäsenvaltion 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 toimittamien 
yhdennettyjen kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien perusteella 
ehdotuksia kunkin jäsenvaltion 
osallistumisesta nettopäästöjen 
vähentämiseen.”

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025 ja kunkin jäsenvaltion 
asetuksen (EU) 2018/1999 14 artiklan 
mukaisesti viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2024 toimittamien 
yhdennettyjen kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien perusteella 
ehdotuksia kunkin jäsenvaltion 
osallistumisesta nettopäästöjen 
vähentämiseen. Komissio tekee vuoteen 
2025 mennessä ehdotuksia, kuinka hiilen 
talteenottoon ja varastointiin perustuvan 
bioenergian (BECCS) prosessit 
sisällytetään hiiltä varastoiviin 
tuotteisiin.”

Or. en

Perustelu

BECCS:n sisällyttäminen asetukseen on loogista, sillä biogeeniset päästöt ovat peräisin 
maassa kasvavista uusiutuvista energialähteistä, jotka kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Saman tilinpitokehyksen soveltaminen kaikkiin tämän sektorin hiiltä 
varastoiviin tuotteisiin, päästöihin ja hiilipoistumiin auttaa välttämään päällekkäistä 
laskentaa muissa politiikkatoimissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
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Asetus 2018/841
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”2. Komissio antaa 16 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
artiklan 1 kohdan ja liitteen V 
muuttamiseksi lisäämällä uusia hiiltä 
varastoivia tuotteita, kuten puutuotteita, 
joilla on hiiltä sitova vaikutus, IPCC:n 
ohjeiden pohjalta, sellaisina kuin 
UNFCCC:n osapuolten konferenssi tai 
Pariisin sopimuksen osapuolten 
kokouksena toimiva osapuolikonferenssi 
ne on hyväksynyt, ja varmistaen 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden.”

”2. Komissio antaa vuoteen 2023 
mennessä 16 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän artiklan 1 
kohdan ja liitteen V muuttamiseksi 
lisäämällä uusia hiiltä varastoivia tuotteita, 
kuten kaikki asiaankuuluvat biopohjaiset 
tuoteluokat, joilla on hiiltä sitova vaikutus, 
IPCC:n ohjeiden pohjalta, sellaisina kuin 
UNFCCC:n osapuolten konferenssi tai 
Pariisin sopimuksen osapuolten 
kokouksena toimiva osapuolikonferenssi 
ne on hyväksynyt, ja varmistaen 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden. 
Hiiltä varastoivien tuotteiden luokat on 
yhdenmukaistettava asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön kanssa, jotta 
varmistetaan, että hiilen varastointia ja 
poistumia koskeva yleinen 
toimintapoliittinen kehys on 
johdonmukainen.”

Or. en

Perustelu

Innovatiivisten biopohjaisten tuotteiden ilmastovaikutukset olisi otettava kokonaisuudessaan 
huomioon. Tähän olisi sisällyttävä kaikki asiaankuuluvat luokat, kuten selluloosa, paperi, 
kartonki, vaneri, kuitulevy, lastulevy, höylätty puutavara, puutuotteet, tekstiilit, 
komposiittimateriaalit, ligniini, kemikaalit, biohiili ja muut biogeeniset hiilituotteet. Saman 
tilinpitokehyksen soveltaminen kaikkiin tämän sektorin hiilen varastointituotteisiin, päästöihin 
ja hiilipoistumiin auttaa välttämään päällekkäistä laskentaa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus 2018/841
14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vaikutukset korjuutasoihin ja 
biotalouden kehitykseen.
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Or. en

Perustelu

Koska lainsäädäntöehdotuksen COM(2021) 554 final vaikutustenarvioinnissa ei arvioida eri 
toimintavaihtoehdoista johtuvan korjuumäärien vähenemisen vaikutuksia, 
vaatimustenmukaisuuskertomukseen olisi sisällytettävä tietoja korjuutasojen vähenemisestä ja 
vaikutuksista metsäalan taloudelliseen kannattavuuteen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus 2018/841
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kertomuksen antamisen jälkeen komissio 
tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. 
Ehdotuksissa on erityisesti vahvistettava 
vuotuiset tavoitteet ja hallinto, joilla 
pyritään saavuttamaan 4 artiklan 4 
kohdassa vahvistettu vuoden 2035 
ilmastoneutraaliustavoite, unionin 
lisäpolitiikat ja -toimenpiteet sekä vuoden 
2035 jälkeinen kehys, jolla sisällytetään 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat 
muilla sektoreilla, kuten meriympäristö ja 
makeanveden ympäristö.”

Kertomuksen antamisen jälkeen komissio 
tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. 
Ehdotuksissa on erityisesti vahvistettava 
vuotuiset tavoitteet ja hallinto, joilla 
pyritään saavuttamaan 4 artiklan 4 
kohdassa vahvistettu jäsenvaltioiden 
vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoite, 
unionin lisäpolitiikat ja -toimenpiteet sekä 
vuoden 2035 jälkeinen kehys.”

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä kansallisista 
toimenpiteistä. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119 
mukaan unionin laajuinen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 
Vuoden 2035 jälkeistä kehystä ei pitäisi määritellä ennen kuin vuoden 2030 jälkeisen 
kehyksen yksityiskohdat ovat tiedossa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Asetus 2018/841
4 artikla – 1 kohta – a alakohta –1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

”asetuksen (EU) 2018/841 4 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukaiset jäsenvaltion sitoumukset 
ja kasvihuonekaasujen nettopoistumia 
koskevat kansalliset tavoitteet sekä sen 
panokset, joilla pyritään saavuttamaan 
unionin tavoite kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämisestä nollatasolle 
vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen 
negatiivisten päästöjen saavuttamisesta 
mainitun asetuksen 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti;”

”asetuksen (EU) 2018/841 4 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukaiset jäsenvaltion sitoumukset 
ja kasvihuonekaasujen nettopoistumia 
koskevat kansalliset tavoitteet sekä sen 
panokset, joilla pyritään saavuttamaan 
jäsenvaltion tavoite kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen vähentämisestä nollatasolle 
vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen 
negatiivisten päästöjen saavuttamisesta 
mainitun asetuksen 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti;”

Or. en

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion olisi voitava päättää ilmastoneutraaliuteen tähtäävistä kansallisista 
toimenpiteistä. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119 
mukaan unionin laajuinen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus 2018/1999
Liite V – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

4) Muutetaan liite V tämän asetuksen 
liitteen III mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

LULUCF-asetus on hiilipäästöjen ja hiilen poistumien tilinpitokehys. Asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja liiallisen sääntelyn välttämiseksi asetusta ei pitäisi 
laajentaa kattamaan muita toimintapolitiikan aloja. Soveltamisalan laajentaminen olisi 
vastoin tarkistamisen tavoitetta, joka on optimoida ja yksinkertaistaa LULUCF-seurantaa ja 
-raportointia.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite III
Asetus 2018/1999
Liite V – 3 osa

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
Or. en

Perustelu

LULUCF-asetus on hiilipäästöjen ja hiilen poistumien tilinpitokehys. Asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja liiallisen sääntelyn välttämiseksi asetusta ei pitäisi 
laajentaa kattamaan muita toimintapolitiikan aloja. Soveltamisalan laajentaminen olisi 
vastoin tarkistamisen tavoitetta, joka on optimoida ja yksinkertaistaa LULUCF-seurantaa ja 
-raportointia.


