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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2018 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja 

metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä 

vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä 

kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta 

koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0479), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 

192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0330/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. joulukuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 23. maaliskuuta 2017 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla 

hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. joulukuuta 2017 päivätyllä 

kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

                                                 
1 EUVL C 75, 10.3.2017, s. 103. 
2 EUVL C 272, 17.8.2017, s. 36. 



– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 

mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0262/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan1; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 Tämä kanta korvaa 13. syyskuuta 2017 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA(2017)0339). 



P8_TC1-COD(2016)0230 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2018, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi 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 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista 

säädöstä, asetusta (EU) 2018/841.) 


