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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on useiden maiden, paikallisviranomaisten ja tutkijoiden tavoin 
julistanut, että maapallolla on edessään ilmastoon ja ympäristöön liittyvä hätätila. Kiihtyvän 
ja peruuttamattoman ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden rajun heikkenemisen 
välttämiseksi maailmanlaajuisia kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä nopeasti. 
Vastauksena tähän haasteeseen komissio on esittänyt vihreän kehityksen ohjelman, jonka 
tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 
mennessä, saada aikaan taloudellista kehitystä planeettamme luonnolliset rajat huomioon 
ottaen ja varmistaa samalla oikeudenmukainen siirtymä, jossa ketään ja mitään aluetta ei 
jätetä jälkeen. Ilmastolaki on vihreän kehityksen ohjelman kulmakivi, koska sillä 
nettoneutraaliuden tavoite kirjataan lainsäädäntöön ja luodaan perusta kaikille unionin 
ilmastotoimille tulevina vuosikymmeninä.

Ilmastolaissa vahvistetaan unionin päästövähennysten yleinen kehityspolku, mutta komission 
ehdottamat ilmastotavoitteet eivät kuitenkaan vastaa uusinta saatavilla olevaa tieteellistä 
näyttöä. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) vuonna 2019 julkistaman raportin (Emission Gap 
Report 2019)1 mukaan päästöjä on vähennettävä 7,6 prosenttia vuosittain vuodesta 2020 
alkaen, jotta Pariisin sopimuksessa asetetut, maapallon lämpenemisen rajoittamista 
1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna koskevat tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Tämän tavoitteen mukaisesti EU:n olisi oltava ilmastoneutraali viimeistään 
vuonna 2040 ja nostettava vuoden 2030 tavoitteensa vähintään 65 prosenttiin vuoteen 1990 
verrattuna.

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää perustavia muutoksia yhteiskunnassamme ja 
kaikilla talouden aloilla, erityisesti liikennealalla. Liikenneala on unionin suurin päästöjen 
aiheuttaja, ja sen osuus unionin kasvihuonekaasupäästöistä on 27 prosenttia. Se on lisäksi 
ainoa ala, jolla päästöt ovat lisääntyneet jatkuvasti vuodesta 1990: vuonna 2017 sen päästöt 
olivat 28 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1990. Tämän alan muutoshaasteet eivät rajoitu 
pelkästään maantie- ja rautatieliikenteeseen, vaan ne ulottuvat myös sisävesiliikenteeseen, 
ilmailuun ja meriliikenteeseen.

Ilmailu- ja merenkulkuala ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia, ja vuonna 2017 ne vastasivat 
kasvihuonekaasupäästöjen suurimmasta prosentuaalisesta lisäyksestä. Analyysit kuitenkin 
osoittavat, että Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön (ICAO) suunnittelemat tämänhetkiset maailmanlaajuiset tavoitteet ja 
toimenpiteet eivät riitä tarvittaviin päästövähennyksiin ja että tarvitaan merkittäviä lisätoimia, 
jotta nollanettopäästötavoite voidaan saavuttaa. Valmistelija ehdottaa siksi, että komissio 
esittää kattavan lainsäädäntöpaketin, jolla varmistetaan ilmailu- ja merenkulkualan 
mukautuminen ilmastolaissa asetettuihin tavoitteisiin. Ilmailun yleinen ilmastovaikutus on 
huomattavasti suurempi kuin alan kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus. Valmistelija katsoo 
näin ollen, että nämä ilmailun muut kuin hiilidioksidivaikutukset on lisättävä asetuksen 
soveltamisalaan.

Valmistelijan ehdotukseen sisältyy myös ilmastonmuutosta käsittelevän riippumattoman 
tieteellisen neuvoa-antavan paneelin, eurooppalaisen ilmastonmuutospaneelin (EPCC), 

1 UNEP Emission gap report, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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perustaminen. EPCC:n tehtävänä olisi seurata kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden 
ilmastovaikutusten vähennyksiä unionissa ja jäsenvaltioissa sekä antaa tarvittaessa suosituksia 
ilmastolain tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi paneelin on julkaistava viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua kustakin Pariisin sopimuksen maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta 
raportti tässä asetuksessa vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden yhteensopivuudesta sen 
tavoitteen kanssa, että lämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 
vallinneeseen tasoon verrattuna.

Sen varmistamiseksi, että kaikki unionin lainsäädäntö on yhteensopivaa ilmastoneutraaliuden 
tavoitteen kanssa, komission on arvioitava kaikki toimenpide-ehdotukset, myös lainsäädäntö- 
ja talousarvioehdotukset, ennen niiden hyväksymistä. Valmistelija ehdottaa lisäksi, että 
komissio arvioi kaiken asian kannalta merkityksellisen unionin lainsäädännön ja kaikki asian 
liittyvät määrärahat ja ehdottaa tarpeen mukaan muutoksia. Valmistelija ehdottaa myös, että 
komissio esittää kattavan analyysin kaikista jäsenvaltioissa sovelletuista fossiilisia 
polttoaineita koskevista suorista ja välillisistä tuista.

Jokainen vuosi, jonka aikana emme ryhdy toimeen, lisää päästöjen vähentämisen vaikeutta 
sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Olemme nyt tilanteessa, jossa 1,5 celsiusasteen tavoitteen 
saavuttamatta jääminen on erittäin todennäköistä, millä olisi valtavia sosiaalisia, taloudellisia 
ja ekologisia seurauksia. Meidän on säädettävä kunnianhimoinen ilmastolaki ja pantava se 
täytäntöön konkreettisilla toimenpiteillä, jos todella aiomme saavuttaa ilmastotavoitteemme, 
pelastaa ja ennallistaa ekosysteemimme ja huolehtia siitä, että tulevat sukupolvet syntyvät 
elinkelpoisella planeetalla.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 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 

(1) Komissio esitteli 11 päivänä 
joulukuuta 2019 antamassaan 
tiedonannossa ˮEuroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaˮ19 uuden 
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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.

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, mukaan luettuina 
työvoiman uudelleenkoulutus ja uusien 
taitojen hankkiminen.

__________________ __________________
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.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin tavoite, jotta voidaan 
edistää taloudellista ja yhteiskunnallista 
muutosta, työllisyyttä, kasvua ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista sekä 
siirtyä oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla kohti 
lämpötilatavoitetta, joka sisältyy 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa vuonna 2015 
hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

(3) On ratkaisevan tärkeää määrittää 
pitkän aikavälin kiinteä ja ennakoitava 
tavoite, jotta voidaan edistää taloudellista 
ja yhteiskunnallista muutosta, työllisyyttä, 
kasvua ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista sekä saavuttaa 
oikeudenmukaisella ja 
kustannustehokkaalla tavalla 
lämpötilatavoite, jossa ilmaston 
lämpeneminen rajoitetaan selvästi alle 
kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen 
tasoon verrattuna ja pyritään 
rajoittamaan se 1,5 celsiusasteeseen 
esiteollisen tason yläpuolelle, ja joka 
sisältyy ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
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konferenssissa vuonna 2015 hyväksyttyyn 
ilmastonmuutossopimukseen, jäljempänä 
’Pariisin sopimus’.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

(5) Unionin ja jäsenvaltioiden 
ilmastotoimien tavoitteena on suojella 
ihmisiä ja maapalloa, hyvinvointia, 
vaurautta, terveyttä, elintarvikejärjestelmiä, 
ekosysteemien eheyttä ja luonnon 
monimuotoisuutta ilmastonmuutoksen 
uhalta kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman puitteissa ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
maksimoida vauraus, työllisyys ja 
sosiaalinen edistys maapallon sietokyvyn 
rajoissa sekä vahvistaa yhteiskunnan kykyä 
joustavasti mukautua muuttuvaan 
ilmastoon ja vähentää yhteiskunnan 
alttiutta ilmastonmuutokselle.

Tarkistus 4

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 

(6) Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen 
edellyttää kaikkien talouden alojen, myös 
liikennealan, osallistumista ja 
perusteellista muutosta, jossa sovelletaan 
muun muassa ”saastuttaja maksaa” 
-periaatetta, ja tämä muutos olisi 
mukautettava kunkin alan 
erityispiirteisiin ja ominaisuuksiin. Kun 
otetaan huomioon energiantuotannon ja 
-kulutuksen merkitys 
kasvihuonekaasupäästöissä, on olennaisen 
tärkeää siirtyä kestävään, kohtuuhintaiseen 
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ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

ja varmaan energiajärjestelmään, joka 
perustuu hyvin toimiviin energian 
sisämarkkinoihin. Digitalisaatio, 
teknologinen innovointi sekä tutkimus ja 
kehitys ovat välttämättömiä tekijöitä 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa.

Tarkistus 5

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) Ilmastonmuutos on globaali 
haaste, joka edellyttää kansainvälistä 
yhteistyötä. 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 
kansainvälisen solidaarisuuden ja 
vastuun pohjalta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Ilmastoneutraaliutta koskeva 
tavoite olisi saavutettava Euroopan tasolla 
varmistaen tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja kilpailukyvyn, 
mukaan luettuina WTO:n kanssa 
yhteensopivan hiilen sopeutusmekanismin 
kehittäminen ja energiaperuskirjasta 
tehdyn sopimuksen neuvotteleminen 
uudelleen kestävien energiainvestointien 
edistämiseksi.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan viimeistään 
vuonna 2050 ja että siitä tehdään 
eurooppalainen menestystarina33, ja se on 
julistanut ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. 
Eurooppa-neuvosto vahvisti 12 päivänä 
joulukuuta 2019 antamissaan päätelmissä35 
tavoitteen saavuttaa ilmastoneutraali unioni 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
totesi samalla, että on luotava 
mahdollistava kehys ja että siirtymä 
edellyttää merkittäviä julkisia ja yksityisiä 
investointeja. Lisäksi Eurooppa-neuvosto 
pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

(11) Euroopan parlamentti vaati, että 
tarvittava siirtymä ilmastoneutraaliin 
yhteiskuntaan toteutetaan mahdollisimman 
pian ja viimeistään vuonna 2050 ja että 
siitä tehdään eurooppalainen 
menestystarina33, ja se on julistanut 
ilmasto- ja ympäristöhätätilan34. Eurooppa-
neuvosto vahvisti 12 päivänä joulukuuta 
2019 antamissaan päätelmissä35 tavoitteen 
saavuttaa ilmastoneutraali unioni vuoteen 
2050 mennessä Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden mukaisesti ja totesi samalla, 
että on luotava mahdollistava kehys ja että 
siirtymä edellyttää merkittäviä julkisia ja 
yksityisiä investointeja. Lisäksi Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota valmistelemaan 
ehdotuksen EU:n pitkän aikavälin 
strategiaksi mahdollisimman varhain 
vuonna 2020, jotta neuvosto voisi 
hyväksyä sen ja toimittaa sen 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
puitesopimuksen sihteeristölle.

__________________ __________________
33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

33 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2020, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta 
(2019/2956(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930 
(RSP)).

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.

35 Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 12 
päivänä joulukuuta 2019 antamat 
päätelmät, EUCO 29/19, CO EUR 31, 
CONCL 9.
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Tarkistus 8

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 
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.

(12) Unionin olisi pyrittävä 
saavuttamaan unionin sisällä ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden tasolla mahdollisimman 
pian ja viimeistään vuoteen 2050 
mennessä tasapaino ihmisen toiminnan 
koko talouden laajuisesti aiheuttamien 
kasvihuonekaasujen päästöjen ja 
poistumien välillä luonnollisten ja 
teknisten ratkaisujen avulla. Kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi yhdessä ja erikseen 
pyrittävä unionin laajuiseen vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen, ja 
jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
saavuttamiseksi. Unionin ja kansallisen 
tason toimenpiteet ovat tärkeä osa 
tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä. Vuoden 2050 jälkeen 
unionin ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi 
edelleen vähennettävä päästöjä, jotta 
varmistetaan, että kasvihuonekaasujen 
poisto ylittää päästöt.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Unionin olisi edelleen pyrittävä 
edistämään kiertotaloutta ja jatkettava 
tukea uusiutuville vaihtoehdoille, jotka 
voivat korvata fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvat tuotteet ja materiaalit.

Tarkistus 10
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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 
kattavat kansalliset sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat.

(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 
kattavat ja kunnianhimoiset kansalliset 
sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat 
ottaen huomioon alueelliset ja paikalliset 
erityispiirteet ja moitteettoman 
varainhoidon periaatetta noudattaen.

Tarkistus 11

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, 

(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 ja 
pitkän aikavälin kestävyyteen; energia- ja 
elintarviketurva ja kohtuuhintaisuus; 
kyseisten talouden alojen, mukaan 
luettuina liikenne ja liikkuvuus, 
erityistilanne, ilmastotehokkuus ja 
ominaispiirteet; oikeudenmukaisuus ja 
yhteisvastuu jäsenvaltioiden välillä ja 
sisällä ottaen huomioon niiden taloudelliset 
valmiudet, kansalliset olosuhteet ja ajan 
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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.

mittaan tapahtuvan lähentymisen tarve; 
tarve ottaa huomioon tulevien 
toimenpiteiden mahdolliset sosiaaliset 
vaikutukset, jotta siirtymä olisi 
oikeudenmukainen ja sosiaalisesti 
tasapuolinen eikä ketään jätetä jälkeen; 
kansalaisten saatavilla olevien, 
luotettavien ja tarkkojen 
ympäristönsuojelun tasoa koskevien 
tietojen tarve kestävämpien ja 
ilmastoystävällisempien valintojen 
tekemiseksi; paras käytettävissä oleva 
tieteellinen näyttö, erityisesti IPCC:n 
raportoimat havainnot; tarve sisällyttää 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit 
investointi- ja suunnittelupäätöksiin; 
kustannustehokkuus ja 
teknologianeutraaliuden periaate 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten ja 
poistumien saavuttamisessa ja 
häiriönsietokyvyn lisäämisessä; 
eteneminen ajan mittaan 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyydessä 
ja tavoitetasossa. Liikennealalle ovat 
luonteenomaisia pitkän aikavälin 
investoinnit. Tällä alalla tarvitaan vakaa, 
ennustettavissa oleva ja moitteeton 
rahoituskehys, jotta voidaan taata 
kestävät investoinnit ja 
investointivarmuus erityisesti välttämällä 
investointien jääminen arvottomiksi 
etenkin kun on kyse infrastruktuuri-
investoinneista, joilla on voimakas 
lukkiutumisvaikutus.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 

(17) Tiedonannossaan ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma” komissio 
ilmoitti aikomuksestaan arvioida ja tehdä 
ehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvan unionin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennystavoitteen nostamiseksi sen 
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varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/199936 mukaisesti toimitetuista 
yhdennetyistä kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista sekä tutkittava 
vaihtoehtoja uudeksi vuoden 2030 
tavoitteeksi, jonka mukaan päästöjä 
vähennetään 50–55 prosenttia vuoden 1990 
tasoihin verrattuna. Jos se katsoo, että on 
tarpeen muuttaa vuodelle 2030 asettua 
unionin tavoitetta, sen olisi tehtävä 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin 50–55 
prosentin päästövähennykset vuoteen 
1990 verrattuna.

varmistamiseksi, että se on 
johdonmukainen vuoteen 2050 ulottuvan 
ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 
Kyseisessä tiedonannossa komissio korosti, 
että kaikkien unionin politiikkojen olisi 
tuettava ilmastoneutraaliustavoitetta ja että 
kaikkien alojen olisi kannettava kortensa 
kekoon. Komission olisi syyskuuhun 2020 
mennessä tarkasteltava uudelleen unionin 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella ja ottaen 
huomioon analyysi komissiolle Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/199936 mukaisesti 
toimitetuista yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista sekä 
tutkittava vaihtoehtoja uudeksi 
vuoden 2030 tavoitteeksi, jonka mukaan 
päästöjä vähennetään vähintään 
55 prosenttia vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna. Jos se katsoo, että on tarpeen 
muuttaa vuodelle 2030 asettua unionin 
tavoitetta, sen olisi tehtävä ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tämän asetuksen muuttamisesta 
asianmukaisesti. Lisäksi komission olisi 30 
päivään kesäkuuta 2021 mennessä 
arvioitava, miten unionin lainsäädäntöä, 
jolla kyseinen tavoite pannaan täytäntöön, 
olisi muutettava, jotta saavutettaisiin nämä 
päästövähennykset. Komission olisi 30 
päivään syyskuuta 2025 mennessä 
tuoreimman tieteellisen näytön 
perusteella ja kattavan 
vaikutustenarvioinnin pohjalta tutkittava 
vaihtoehtoja unionin vuotta 2040 
koskevan kunnianhimoisen 
päästövähennystavoitteen asettamiseksi 
vuoteen 1990 verrattuna.

__________________ __________________
36 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, 

36 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, 
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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).

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).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission olisi arvioitava 
työllisyystarpeita, mukaan luettuina 
koulutusvaatimukset, talouden kehitystä 
ja oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
siirtymän luomista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen edistyminen 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai unionin toimenpiteet eivät 
ole ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia 
tai riittäviä sopeutumiskyvyn 
parantamiseksi, häiriönsietokyvyn 
vahvistamiseksi tai alttiuden 
vähentämiseksi, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 

(18) Sen varmistamiseksi, että unioni ja 
kaikki jäsenvaltiot pysyvät aikataulussa 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa ja sopeutumisen 
edistämisessä, komission olisi arvioitava 
edistymistä säännöllisesti. Jos 
jäsenvaltioiden yhteinen ja yksilöllinen 
edistyminen ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen saavuttamisessa tai 
sopeutumisessa on riittämätöntä tai jos 
unionin toimenpiteet ovat 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
vastaisia tai riittämättömiä parantamaan 
sopeutumiskykyä, vahvistamaan 
ekosysteemien häiriönsietokykyä ja 
uudistumista tai vähentämään 
haavoittuvuutta, komission olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
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asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan häiriönsietokykyä ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle.

perussopimusten mukaisesti. Komission 
olisi myös arvioitava säännöllisesti 
asiaankuuluvia kansallisia toimenpiteitä ja 
annettava suosituksia, jos se katsoo, että 
jäsenvaltion toimenpiteet eivät ole 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
riittäviä parantamaan sopeutumiskykyä, 
vahvistamaan ekosysteemien 
häiriönsietokykyä ja uudistumista ja 
vähentämään alttiutta ilmastonmuutokselle. 
Jos jäsenvaltio jättää toistuvasti 
noudattamatta komission suosituksia, 
komission olisi toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti.

Tarkistus 15

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 

(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 ja Pariisin 
sopimuksen 14 artiklan mukainen 
viimeisin tilannekatsaus. 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 
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avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

asiantuntijoiden suorittama tarkastus. 
Euroopan ympäristökeskuksen olisi 
avustettava komissiota tarpeen mukaan 
vuosittaisen työohjelmansa mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, jotta 
ne voivat ja niillä on valmiudet toteuttaa 
toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, muun muassa käynnistämällä 
eurooppalainen ilmastosopimus.

(20) Koska kansalaisilla ja yhteisöillä on 
merkittävä rooli siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen, olisi edistettävä 
kansalaisten ja yhteiskunnan vahvaa 
osallistumista ilmastotoimiin. Komission 
olisi sen vuoksi tehtävä yhteistyötä 
yhteiskunnan kaikkien osien kanssa, 
mukaan luettuina kansalaiset, talouden 
osapuolet ja työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta, tiedeyhteisö sekä 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset, 
jotta ne voivat ja niillä on valmiudet 
toteuttaa toimia ilmastoneutraalin ja 
ilmastonmuutoksen kestävän yhteiskunnan 
hyväksi, muun muassa käynnistämällä 
eurooppalainen ilmastosopimus.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta voidaan taata ennakoitavuus 
ja luottamus kaikkien talouden 
toimijoiden kannalta, mukaan lukien 
yritykset, työntekijät, sijoittajat ja 
kuluttajat, varmistaa, että siirtyminen 
ilmastoneutraaliuteen on 
peruuttamatonta, varmistaa päästöjen 
asteittainen vähentäminen ajan mittaan ja 
auttaa arvioimaan toimenpiteiden 
johdonmukaisuutta ja edistymistä 

(21) Jotta tämän asetuksen tavoitteet 
voidaan saavuttaa kustannustehokkaalla 
tavalla, on ratkaisevan tärkeää tarjota 
ennustettavuutta, vakautta ja luottamusta 
kaikille asianomaisille talouden 
toimijoille, mukaan lukien yritykset, 
työntekijät, sijoittajat ja kuluttajat.
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ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
kehityspolku kasvihuonekaasujen 
nettopäästöjen saattamiseksi nollatasolle 
unionissa vuoteen 2050 mennessä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti37. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
__________________ __________________
37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Komissio korostaa 
tiedonannossaan ”Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma”1 a tarvetta nopeuttaa 
siirtymistä kestävään ja älykkääseen 
liikkuvuuteen ensisijaisena politiikkana 
kohti ilmastoneutraaliutta. Jotta voidaan 
varmistaa siirtyminen kohti kestävää ja 
älykästä liikkuvuutta, komissio on 
ilmoittanut hyväksyvänsä vuonna 2020 
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kestävää ja älykästä liikkuvuutta 
koskevan kattavan strategian, johon 
sisältyy kunnianhimoisia toimenpiteitä, 
joilla pyritään vähentämään merkittävästi 
hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöjä 
kaikissa liikennemuodoissa, muun 
muassa edistämällä puhtaiden 
ajoneuvojen ja vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöönottoa maantie-, 
meri- ja lentopolttoaineissa, lisäämällä 
kestävämpien liikennemuotojen, kuten 
rautatie- ja sisävesiliikenteen, osuutta ja 
parantamalla tehokkuutta koko 
liikennejärjestelmässä, kannustamalla 
kestävämpiin kuluttajavalintoihin ja 
vähäpäästöisiin käytäntöihin sekä 
investoimalla vähä- ja nollapäästöisiin 
ratkaisuihin, myös infrastruktuuriin.
__________________
1 a Komission tiedonanto ”Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma”, 
COM(2019)0640 final.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Laadukas ja tehokas 
liikennejärjestelmä on olennaisen tärkeä 
sisämarkkinoiden moitteettoman 
toiminnan ja kansalaisten elämänlaadun 
kannalta ja mahdollistaa heille vapauden 
matkustaa. Se mahdollistaa taloudellisen 
kehityksen ja työpaikkojen luomisen. 
Liikenteen on kuitenkin oltava kestävää, 
kun otetaan huomioon edessä olevat 
uudet haasteet. Liikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä on ainakin 
neljännes. Vaikka liikennealan 
hiilijalanjäljen pienentämisessä on 
edistytty merkittävästi muun muassa 
parantamalla polttoainetehokkuutta, 
lisäämällä kestävien 
liikennepolttoaineiden käyttöä, 
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vähentämällä ruuhkia, siirtymällä 
vähemmän saastuttaviin 
liikennemuotoihin tai noudattamalla 
tiukempia päästönormeja, liikenteen 
päästöt eivät ole vähentyneet yhtä paljon 
kuin muilla aloilla. Kaikkien 
liikennemuotojen on edistettävä 
liikennealan hiilestä irtautumista 
ilmastoneutraalin talouden saavuttamista 
koskevan tavoitteen mukaisesti, mikä 
edellyttää liikenteen päästöjen 
vähentämistä 90 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä. Tällainen kunnianhimoinen 
päästövähennys edellyttää koko 
liikennealan kattavaa siirtymistä kohti 
kestävää päästötöntä liikkuvuutta. Tässä 
siirtymässä ilmailu- ja merenkulkualoilla 
on erityinen rooli, kun otetaan huomioon 
niiden päästöjen ennustettu jyrkkä kasvu 
vuoteen 2050 mennessä ja niiden vahva 
kansainvälinen luonne. Komission olisi 
esitettävä vuoteen 2021 mennessä 
strategia, johon sisältyy kattava 
toimenpidekokonaisuus sen 
varmistamiseksi, että kaikki 
liikennemuodot ja erityisesti 
kansainvälinen meri-, lento- ja 
maantieliikenne edistävät osaltaan 
ilmastoneutraaliuden tavoitetta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 c) Liikenneinfrastruktuurilla voisi 
olla keskeinen rooli kestävään ja 
älykkääseen liikkuvuuteen siirtymisen 
nopeuttamisessa, kun huolehditaan 
siirtymisestä kestävämpiin 
liikennemuotoihin erityisesti 
tavaraliikenteessä. Samanaikaisesti 
ilmastonmuutostapahtumat, kuten 
vedenpinnan nousu, äärimmäiset sääolot, 
kuivuus ja lämpötilan nousu, voivat 
aiheuttaa infrastruktuurivaurioita, 
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toimintahäiriöitä, toimitusketjun 
kapasiteettiin ja tehokkuuteen kohdistuvia 
paineita ja siten kielteisiä vaikutuksia 
Euroopan liikkuvuuteen. Sen vuoksi 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
(TEN-T) ydinverkon loppuun saattaminen 
vuoteen 2030 mennessä ja täydentävän 
TEN-T-verkon loppuun saattaminen 
vuoteen 2040 mennessä on äärimmäisen 
tärkeää, samalla kun otetaan huomioon 
unionin lainsäädännössä asetetut 
velvoitteet, jotka koskevat hankkeiden 
koko elinkaaren aikaisten 
kasvihuonekaasupäästöjen huomioon 
ottamista. Lisäksi komission olisi 
harkittava lainsäädäntökehyksen 
ehdottamista liikenneinfrastruktuurin 
riskinhallinnan, häiriönsietokyvyn ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
lisäämiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 d) Unionin lainsäädäntötoimien 
ytimenä olisi oltava Euroopan 
rautatieverkon liitettävyys, erityisesti 
kansainväliset yhteydet, jotta rautateiden 
henkilöliikenteestä tehdään 
houkuttelevampaa keskipitkillä ja pitkillä 
matkoilla, sekä rautateiden ja 
sisävesiväylien tavaraliikennekapasiteetin 
parantaminen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(23 e) On tärkeää varmistaa riittävät 
investoinnit päästöttömän liikkuvuuden 
asianmukaisen infrastruktuurin 
kehittämiseen, mukaan luettuina 
intermodaaliset alustat ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen roolin vahvistaminen 
tuettaessa siirtymistä älykkääseen, 
kestävään ja turvalliseen liikkuvuuteen 
unionissa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 f) Kun otetaan huomioon unionin 
pyrkimykset siirtää maantieliikennettä 
rautateille, jotta hiilidioksidipäästöjen 
kannalta tehokkain liikennemuoto 
saataisiin johtavaan asemaan, kun 
tarkastellaan tulevaa Euroopan 
rautatievuotta 2021, lainsäädännössä olisi 
painotettava erityisesti todellisen 
yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen 
luomista poistamalla kaikki hallinnolliset 
rasitteet ja protektionistinen kansallinen 
lainsäädäntö vuoteen 2024 mennessä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 g kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 g) Jotta vuoteen 2050 mennessä 
saavutettaisiin Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman mukainen 
ilmastoneutraaliutta koskeva tavoite, 
komission olisi myös vahvistettava 
autojen, pakettiautojen ja kuorma-autojen 
hiilidioksidipäästönormeja koskevaa 
erityislainsäädäntöä, laadittava 
erityistoimenpiteitä maantieliikenteen 
sähköistämisen mahdollistamiseksi ja 
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tehtävä aloitteita kestävien vaihtoehtoisten 
polttoaineiden tuotannon ja käyttöönoton 
vauhdittamiseksi.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 h kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 h) Euroopan parlamentti pani 
merkille, että Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön ja Kansainvälisen 
siviili-ilmailujärjestön suunnittelemat 
tämänhetkiset maailmanlaajuiset 
tavoitteet ja toimenpiteet eivät 
täysimääräisesti toteutettuinakaan riittäisi 
tarvittaviin päästövähennyksiin ja että 
Euroopan tasolla ja globaalisti tarvitaan 
merkittäviä koko taloutta koskevan 
kasvihuonekaasujen 
nollanettopäästötavoitteen mukaisia 
lisätoimia1 a.
__________________
1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, 
vuonna 2019 Madridissa Espanjassa 
järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta 
(COP 25) (2019/2712(RSP)).

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 i kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 i) Kaikkien liikenteen alalla 
toimivien asiaankuuluvien unionin 
virastojen olisi edistettävä liikennealan 
siirtymistä ilmastoneutraaliuteen. Tältä 
osin Euroopan lentoturvallisuusvirastolle 
(EASA) on Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston asetuksen (EU) 2018/11391 a 87 
artiklan mukaisesti annettu tehtäväksi 
julkaista siviili-ilmailun 
ympäristönsuojelun tilaa unionissa 
koskeva Euroopan ilmailualan 
ympäristöraportti, joka sisältää 
suosituksia Euroopan ilmailualan 
ympäristönsuojelun tason ja 
ilmastoneutraaliutta koskevien 
tavoitteiden välisen kuilun poistamiseksi. 
Lisäksi unioni on käynnistänyt 
pilottihankkeen kehittääkseen 
ympäristömerkkiohjelman, joka tarjoaa 
helposti saatavilla olevaa, luotettavaa ja 
riippumatonta tietoa ilmailun 
ilmastotoimista matkustajille, suurelle 
yleisölle ja muille toimijoille, myös 
yksityisille ja julkisille sijoittajille. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY1 b 30 artiklan 4 
kohdan mukaisesti EASAlle on annettu 
tehtäväksi toteuttaa tutkimus, jossa 
käsitellään viimeisintä tieteellistä 
kehitystä, joka koskee ilmailualan muita 
kuin hiilidioksidipäästöjä, joilla on 
ilmastovaikutuksia suurissa korkeuksissa, 
mukaan lukien sellaiset kysymykset kuin 
tiivistymisvanojen muodostuminen, niiden 
kehittyminen cirrus-pilviksi sekä 
sulfaattiaerosolien ja noen suorat 
vaikutukset. Tutkimus olisi julkaistava ja 
toimitettava viipymättä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ja siinä olisi 
tuotava esiin tekniset ja operatiiviset 
toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä 
heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-
ilmailua koskevista säännöistä ja 
Euroopan unionin 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 
1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) 
N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU 
ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) 
N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 
(EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1). 
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 
direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 
(EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 j kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 j) Covid-19-pandemialla on ollut 
ennennäkemätön vaikutus yhteiskuntaan 
ja talouteen. Pandemian 
jälkimainingeista tietyille aloille 
aiheutuvat vaikutukset olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon. Toisaalta 
talouden elpyminen tarjoaa 
ainutlaatuisen tilaisuuden nopeuttaa 
siirtymistä ilmastoneutraaliuteen, kun 
asetetaan etusijalle investoinnit hiilestä 
irtautumiseen ja kestävään teknologiaan.

Tarkistus 28

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 

Tässä asetuksessa esitetään sitova tavoite 
ilmastoneutraaliuden toteuttamiselle 
unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
sopimuksen 2 artiklassa asetetun pitkän 
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puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

aikavälin lämpötilatavoitteen 
saavuttamiseksi, ja siinä säädetään 
puitteista, joiden avulla voidaan edistyä 
Pariisin sopimuksen 7 artiklassa 
vahvistetun maailmanlaajuisen 
sopeutumistavoitteen saavuttamisessa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä.

1. Unionin laajuiset unionissa 
säännellyt kasvihuonekaasujen päästöt ja 
poistumat on tasapainotettava 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
vuonna 2050 ja siten on vähennettävä 
nettopäästöt nollaan kyseiseen 
päivämäärään mennessä. Kunkin 
jäsenvaltion on saavutettava 
nollanettopäästöt alueellaan viimeistään 
vuonna 2050.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Alkaen päivästä, jona päästöt 
unionissa ovat saavuttaneet 
nollanettotason 1 kohdan mukaisesti, 
unionin ja jäsenvaltioiden 
toimintapolitiikoilla on varmistettava, että 
kasvihuonekaasujen poistumat ylittävät 
päästöt unionissa ja kunkin jäsenvaltion 
alueella.
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Tarkistus 31

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 erikseen ottaen huomioon, että 
on tärkeää edistää ja soveltaa 
oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta 
jäsenvaltioiden välillä ja sisällä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (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.

3. Komissio tarkastelee 
syyskuuhun 2020 mennessä viimeisimmän 
tieteellisen näytön valossa ja kattavan 
vaikutustenarvioinnin pohjalta uudelleen 
asetuksen (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 vähintään 55 prosenttia 
vuoteen 1990 verrattuna. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Tarkistus 33

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 
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.

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten unionin 
lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön 
unionin vuoteen 2030 ulottuva tavoite, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
vähintään 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. Komissio arvioi erityisesti 
vaihtoehtoja, joilla kaikkien 
liikennemuotojen unioniin liittyvät 
päästöt saadaan vastamaan vuoden 2030 
tavoitetta, jotta nämä päästöt voidaan 
vähentää nettomääräisesti nollaan 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä, ja 
esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. Rajoittamatta 1 
kohdan soveltamista komissio varmistaa, 
että kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ennen [tämän 
asetuksen voimaantulopäivä] jo 
ohjelmoidut investoinnit säilytetään 
vähintään siihen asti, kunnes kysyntä 
vastaa tarjontaa, ja enintään vuoteen 
2050.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tutkii viimeistään 30 
päivänä syyskuuta 2025 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun ilmastoneutraaliutta 
koskevan tavoitteen ja viimeisimmän 



AD\1209977FI.docx 27/43 PE650.613v02-00

FI

tieteellisen näytön valossa ja kattavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
vaihtoehtoja, joilla voidaan asettaa 
vuoteen 2040 ulottuva unionin 
kunnianhimoinen päästövähennystavoite 
vuoteen 1990 verrattuna, ja esittää 
tarvittaessa ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua vuoden 2040 ilmastotavoitteen 
hyväksymisestä komissio arvioi, miten 
tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta 
merkityksellistä unionin lainsäädäntöä 
olisi muutettava, ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet, mukaan lukien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen, 
perussopimusten mukaisesti.

Tarkistus 36

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 hyväksyy 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä tarvittaessa ja 
3 kohdassa vahvistettujen perusteiden 
pohjalta lainsäädäntöehdotuksen, jotta 
voidaan määrittää unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi. Komissio tarkastelee 
kehityspolkua uudelleen kuuden 
kuukauden kuluessa kustakin Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta ja 
esittää tarvittaessa ja viimeisimmän 
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tieteellisen näytön valossa 
lainsäädäntöehdotuksia tämän 
kehityspolun muuttamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kehityspolun on alettava 2 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun on alettava 2 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetusta vuoteen 2030 
ulottuvasta unionin ilmastotavoitteesta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asettaessaan kehityspolkua 1 
kohdan mukaisesti komissio ottaa 
huomioon seuraavat seikat:

3. Esittäessään 
lainsäädäntöehdotuksen kehityspolun 
asettamiseksi 1 kohdan mukaisesti 
komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus, mukaan luettuina 
mukautumisesta aiheutuvat kustannukset 
sekä toimimattomuuden ja viivästyneiden 
ilmastotoimien kustannukset;

Tarkistus 40
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky ja 
pitkän aikavälin kestävyys, mukaan 
lukien siirtämisestä ja ulkoistamisesta 
aiheutuvat mahdolliset hiili- ja 
investointivuodot toimintojen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) elinkaarianalyysin kannalta 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat, 
mukaan lukien niiden nykyinen käyttö 
markkinoilla sekä mahdollinen 
jatkokehitys ja käyttöönotto;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) energiatehokkuus, energian 
kohtuuhintaisuus ja toimitusvarmuus;

d) energiatehokkuus ja energian ja 
raaka-aineiden kohtuuhintaisuus ja 
toimitusvarmuus;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus ja 
edistyminen ajan mittaan;

f) tarve varmistaa 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus, 
tavoitetaso ja edistyminen ajan mittaan;
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja 
-mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja 
-mahdollisuudet talouden eri aloilla 
monialaista lähestymistapaa noudattaen, 
ottaen huomioon investointien 
arvottamaksi jäämiseen liittyvät riskit ja 
varmistaen samalla investointien 
ennustettavuus kyseisillä aloilla;

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kyseisten talouden alojen 
erityistilanne, ilmastotehokkuus ja 
ominaispiirteet;

Tarkistus 46

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 
kaikille ihmisille kaikilla unionin alueilla 
ja varmistaa peruspalvelujen, myös 
liikkuvuuden, helppo ja kohtuuhintainen 
saatavuus;

Tarkistus 47
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kansainvälinen kehitys ja toteutetut 
toimet Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden ja ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;

i) kansainvälinen kehitys ja toteutetut 
maailmanlaajuiset toimet Pariisin 
sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteiden ja 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
kansakuntien puitesopimuksen 
perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi 
siten, että otetaan huomioon unionin 
kansainvälinen rooli ja vastuu;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

1. Asian parissa toimivien unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että edistytään jatkuvasti 
pyrkimyksessä parantaa sopeutumiskykyä, 
vahvistaa kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevan päivitetyn unionin 
strategian1 a pohjalta.

__________________
1 a COM(2013)0216 final.

Tarkistus 49

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 

2. Jäsenvaltioiden on yhdessä 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kanssa laadittava ja pantava integroitujen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien avulla täytäntöön 



PE650.613v02-00 32/43 AD\1209977FI.docx

FI

perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat, jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat vakaisiin ilmastoa ja 
alttiutta koskeviin perustasoihin ja 
edistymisen arviointeihin ja joissa otetaan 
huomioon taloudellinen ja sosiaalinen 
ulottuvuus.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio harkitsee 
lainsäädäntökehyksen ehdottamista 
liikenneinfrastruktuurin riskinhallinnan, 
häiriönsietokyvyn ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen lisäämiseksi.

Tarkistus 51

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 
yksilöllinen edistyminen 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

Tarkistus 52

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 

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

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio asettaa arvioinnin päätelmät 
yleisön saataville ja toimittaa ne sekä 
energiaunionin tilaa koskevan katsauksen, 
joka on laadittu kyseisenä kalenterivuonna 
asetuksen (EU) 2018/1999 35 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

4. Komissio arvioi mahdollista 
toimenpide-, rahoitus- tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen perusteella 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna ennen 
sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja julkistaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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4 b. Komissio tekee ehdotuksia 
fossiilisille polttoaineille myönnettävän 
suoran ja välillisen unionin ja kansallisen 
tuen asteittaisesta poistamisesta käytöstä.

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden ja valmiuksien riittävyys 4 
artiklassa tarkoitetun sopeutumisen 
edistymisen varmistamiseksi.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin 
päätelmät ja energiaunionin tilaa koskevan 
katsauksen, joka on laadittu kyseisenä 
kalenterivuonna asetuksen (EU) 2018/1999 
35 artiklan mukaisesti, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio asettaa arvioinnin päätelmät 
yleisön saataville ja toimittaa ne sekä 
energiaunionin tilaa koskevan katsauksen, 
joka on laadittu kyseisenä kalenterivuonna 
asetuksen (EU) 2018/1999 35 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole kyseisen tavoitteen mukaisia 3 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen ja 
yksilöllisen edistymisen, että jäsenvaltion 
toimenpiteet eivät ole kyseisen tavoitteen 
mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komissio asettaa tällaiset 
suositukset yleisön saataville.

kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
antaa tarvittaessa kyseiselle jäsenvaltiolle 
asianmukaisesti perusteltuja suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
otettava suositus asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

a) asianomaisen jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
suosituksen täytäntöönpanemiseksi 
jäsenvaltioiden välisen sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle;

b) asianomaisen jäsenvaltion on 
ilmoitettava ensimmäisessä 
edistymiskertomuksessaan, joka 
toimitetaan asetuksen (EU) 2018/1999 17 
artiklan mukaisesti suosituksen 
antamisvuotta seuraavana vuonna, miten se 
on toteuttanut toimenpiteitä pannakseen 
suosituksen täytäntöön. Jos asianomainen 
jäsenvaltio päättää olla ottamatta huomioon 
jotakin suositusta tai sen merkittävää osaa, 
sen on perusteltava tämä asianmukaisesti 
komissiolle;

Tarkistus 61
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio jatkuvasti jättää 
noudattamatta 3 kohdassa säädettyjä 
velvoitteita, komissio toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisesti toimitetut ja raportoidut tiedot;

a) energiaunionin ja ilmastotoimien 
hallinnosta annetun asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti toimitetut ja 
raportoidut tiedot, mukaan lukien tässä 
asetuksessa tarkoitettujen yhdennettyjen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanoa 
koskevat kansalliset väliraportit;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
muiden asiaankuuluvien unionin 
virastojen, myös liikenteen alalla 
toimivien virastojen, raportit;

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä, jos niitä on saatavilla; ja

c) eurooppalaiset tilastot ja tiedot, 
mukaan lukien tiedot haitallisten 
ilmastovaikutusten aiheuttamista 
menetyksistä, arviot toimimattomuuden ja 
viivästyneiden ilmastotoimien 
kustannuksista, ja sosioekonomiset tiedot, 
jos niitä on saatavilla;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) paras saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, mukaan lukien IPCC:n tuoreimmat 
raportit; ja

d) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit, myös muista 
ilmastovaikutuksista, kuten cirrus-pilvien 
muutoksista johtuvista vaikutuksista;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kansainvälinen kehitys ja 
maailmanlaajuisesti toteutetut toimet 
Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin 
lämpötilatavoitteen saavuttamiseksi, 
mukaan luettuna Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitettu viimeisin 
tilannekatsaus;

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)



PE650.613v02-00 38/43 AD\1209977FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

d b) taloudellisten ja sosiaalisten 
kehitystavoitteiden saavuttamisen taso, 
mukaan lukien toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutus kansalliseen 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) teknologinen innovointi ja paras 
käytettävissä oleva teknologia kyseisillä 
aloilla;

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) sääntelyn johdonmukaisuuden ja 
vakauden tarve suotuisan 
investointiympäristön säilyttämiseksi; ja

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
kaikkien osien kanssa, jotta ne voivat ja 
niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi. Komissio 
helpottaa osallistavaa ja helposti 
lähestyttävää prosessia kaikilla tasoilla, 
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myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseksi ja sellaisten 
toimien määrittämiseksi, joilla edistetään 
tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Komissio voi myös 
hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä kaikkien 
asiaankuuluvia aloja edustavien talouden 
osapuolten ja työmarkkinaosapuolten, 
elinkeinoelämän sidosryhmien, 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa, parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi ja sellaisten toimien 
määrittämiseksi, joilla edistetään tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamista. 
Komissio voi myös hyödyntää 
jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/1999 
11 artiklan mukaisesti käynnistämiä 
monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle 
[julkaisutoimisto: tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä] määräämättömäksi 
ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
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olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 3 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmasto- ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu

Ilmastonmuutosta käsittelevä 
monitasoinen ja monialainen vuoropuhelu

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Asetus (EU) N:o 2018/1999
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ilmasto- 
ja energia-alan monitasoinen 
vuoropuhelu, jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisesta sekä erilaisista energia- ja 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja tarkastella 
uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella yhdennetyistä kansallisista 
energia- ja ilmastosuunnitelmista.”;

Kunkin jäsenvaltion on käynnistettävä 
kansallisten sääntöjen mukaisesti 
ilmastonmuutosta käsittelevä 
monitasoinen ja monialainen vuoropuhelu, 
jossa paikallisviranomaiset, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
elinkeinoelämä, sijoittajat ja muut 
asiaankuuluvat sidosryhmät ja yleisö 
voivat olla aktiivisesti mukana ja 
keskustella asetuksen .../... [ilmastolaki] 2 
artiklassa vahvistetun unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisesta sekä eri alojen erilaisista 
ilmastopolitiikan skenaarioista, myös 
pitkän aikavälin skenaarioista, ja tarkastella 
uudelleen edistymistä, paitsi jos 
jäsenvaltiolla on jo rakenne, jota voidaan 
käyttää samaan tarkoitukseen. Tämän 
vuoropuhelun puitteissa voidaan 
keskustella muun muassa energiaa, 
ilmastoa, asumista, maataloutta, luonnon 
monimuotoisuutta ja liikkuvuutta 
koskevista yhdennetyistä kansallisista 
suunnitelmista ja strategioista.”;
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