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Tarkistus 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja covid-19-
pandemian vaikutusten valossa ja tutkii 
vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Tarkistuksen on perustuttava 
vakaaseen vaikutustenarviointiin, jossa 
otetaan huomioon covid-19-kriisin 
sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset 
sekä tulevien toimenpiteiden mahdolliset 
sosiaaliset vaikutukset. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Komissio pyrkii myös 
samanaikaisesti kehittämään menetelmän 
joidenkin tuotteiden, erityisesti 
maantieajoneuvojen, ilma-alusten ja 
alusten, elinkaaripäästöjen laskemiseksi.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2030 tavoitteita on tarkoitus tarkistaa vasta kahden vuoden kuluttua nykyisten 
ilmastotavoitteiden hyväksymisestä. Selkeän lainsäädäntökehyksen varmistamiseksi ja uuden 
tavoitetason perustelemiseksi ja paremman sääntelyn periaatteiden huomioon ottamiseksi 
tavoitteiden tarkistamisen olisi perustuttava vankkaan vaikutustenarviointiin.

Tarkistus 243
Rovana Plumb, Maria Grapini
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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 uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
tutkii perusteellisen vaikutustenarvioinnin 
perusteella mahdollisimman monia 
taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen 
kannalta järkeviä ja kustannustehokkaita 
vaihtoehtoja uudeksi vuodelle 2030 
asetettavaksi päästövähennystavoitteeksi, 
joka on 50–55 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Siihen on myös kuuluttava 
kustannus-hyötyarviointi jäsenvaltioiden 
tasolla. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 244
Marian-Jean Marinescu

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 

3. Komissio tarkastelee joulukuuhun 
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. 
Uudelleentarkastelu perustuu kattavaan 
tutkimukseen, jossa otetaan huomioon 
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tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

taloudelliset, sosiaaliset, ilmastolliset ja 
poliittiset vaikutukset. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen ehdottaa uutta 
vuoden 2030 ilmastoa koskevaa tavoitetta, 
se tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
asetusten 2018/1999 ja 2018/842 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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 jäsenvaltiot katsovat, että 
alkuperäinen tavoite on liian rajoittava, 
komissio muokkaa kyseistä tavoitetta ja 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asianmukaisiksi katsomansa 
ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava sananvaltaa, jos Euroopan komission päättämät tavoitteet 
vaikuttavat liian rajoittavilta ja vaarantavat niiden kohteena olevien alojen talouden.

Tarkistus 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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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. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun tavoitteen valossa asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta muutetaan niin, 
että päästövähennystavoitteeksi asetetaan 
70 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Or. en

Tarkistus 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 
11 kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja covid-19-
pandemian aiheuttaman 
ennennäkemättömän talouden taantuman 
valossa ja tutkii vaihtoehtoja uudeksi 
vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Or. en

Tarkistus 248
Johan Van Overtveldt

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 covid-19-kriisin 
sosioekonomiset vaikutukset huomioon 
ottavan, kattavan ja luotettavan 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
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. 
Jos komissio katsoo, että on tarpeen 
muuttaa kyseistä tavoitetta, se tekee 
asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Emme voi lisätä jo nyt uusia vuoden 2030 tavoitteita ennakoimalla vaikutustenarvioinnin 
tuloksia. Koska covid-19-kriisi aiheuttaa valtavia ja historiallisia sosioekonomisia haasteita, 
on myös tärkeää, että kriisin vaikutukset otetaan huomioon komission meneillään olevassa 
vuoden 2030 tavoitteita koskevassa vaikutustenarvioinnissa.

Tarkistus 249
Sara Cerdas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 
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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.

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 pitäen 
mielessä, että niitä koskevalle arvioinnille 
ja keskustelulle on varattava riittävästi 
aikaa.

Or. en

Tarkistus 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja tutkii vaihtoehtoja 
uudeksi vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 
65 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. 
Komissio tekee sen mukaiset ehdotukset 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 251
Andrey Novakov
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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 ehdottaa syyskuuhun 
2020 mennessä asetuksen (EU) 2018/1999 
2 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun vuoteen 
2030 ulottuvan unionin ilmastotavoitteen 
tarkistamista 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
valossa ja tutkii vaihtoehtoja uudeksi 
vuodelle 2030 asetettavaksi 
päästövähennystavoitteeksi, joka on 50–55 
prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, 
tekemällä alakohtaisen 
vaikutustenarvioinnin. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen muuttaa kyseistä 
tavoitetta, se tekee asianmukaisesti 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 252
Kathleen Van Brempt

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 uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
kohdassa tarkoitettua vuoteen 2030 
ulottuvaa unionin ilmastotavoitetta 
2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi ja vahvistaa uuden 
vuodelle 2030 asetettavan 
päästövähennystavoitteen, joka on 
vähintään 55–65 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna. Komissio tekee vastaavia 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.
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Or. en

Tarkistus 253
Angel Dzhambazki

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 uudelleen asetuksen (EU) 
2018/1999 2 artiklan 11 kohdassa 
tarkoitettua vuoteen 2030 ulottuvaa 
unionin ilmastotavoitetta ja synergiassa 
covid-19-kriisin jälkeisen talouden 
elvytyksen kanssa kunkin jäsenvaltion 
osalta. Jos komissio katsoo, että on tarpeen 
muuttaa kyseistä tavoitetta, se tekee 
asianmukaisesti ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 254
Isabel García Muñoz

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 

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

verrattuna. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen muuttaa kyseistä tavoitetta, se 
tekee asianmukaisesti perusteltuja 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 255
Elena Kountoura

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

Or. en

Tarkistus 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee syyskuuhun 
2020 mennessä uudelleen asetuksen (EU) 

3. Komissio tarkastelee uudelleen 
asetuksen (EU) 2018/1999 2 artiklan 11 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon covid-19-kriisistä johtuvat vaikutukset, 
Euroopan komissio voi tarvita enemmän aikaa nykyisen tilanteen arvioimiseen ja uusien 
tavoitteiden ehdottamiseen vuodelle 2030.

Tarkistus 257
Angel Dzhambazki

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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 kaikkea 
unionin lainsäädäntöä, jolla on merkitystä 
unionin vuoteen 2030 ulottuvan 
ilmastotavoitteen saavuttamisen kannalta, 
olisi muutettava, jotta voidaan saavuttaa 65 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien 
lainsäädäntöehdotusten hyväksyminen 
perussopimusten mukaisesti. Komissio 
arvioi erityisesti vaihtoehtoja, joilla 
ilmailun ja meriliikenteen päästöt 
saatetaan vastaamaan vuoden 2030 
tavoitetta ja vuoden 2050 
ilmastoneutraaliustavoitetta, jotta nämä 
päästöt voidaan vähentää 
nettomääräisesti nollaan viimeistään 
vuonna 2050, ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 

Poistetaan.
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vuoteen 1990 verrattuna ja saavuttaa 2 
artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission ei pitäisi muuttaa sääntöjä milloin tahansa sopivaksi katsomallaan 
tavalla ja ottamatta huomioon jäsenvaltioiden todellisia valmiuksia tai vaikeuksia näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 260
Kathleen Van Brempt

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, joka on unionin 
vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen 
saavuttamisen kannalta olennaista, olisi 
muutettava, jotta voidaan saavuttaa 
vähintään 55–65 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 ilmailun ja 
meriliikenteen päästöt saatetaan 
vastaamaan vuoden 2030 tavoitetta ja 
vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitetta, 
jotta nämä päästöt voidaan vähentää 
nettomääräisesti nollaan viimeistään 
vuonna 2050, ja esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.
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Or. en

Tarkistus 261
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 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. Tässä yhteydessä komissio 
varmistaa, että kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa jo ohjelmoidut 
investoinnit säilytetään vähintään siihen 
asti, kunnes kysyntä vastaa tarjontaa.

Or. en

Tarkistus 262
Barbara Thaler

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, 

4. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, miten covid-19-
pandemia muutti eurooppalaista ja 
maailmanlaajuista toimintaympäristöä 
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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.

vuoteen 2030 ulottuvan tavoitteen 
suhteen.

Or. en

Tarkistus 263
Johan Van Overtveldt

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, ja miten sillä voidaan 
saavuttaa 2 artiklan 1 kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Emme voi lisätä jo nyt uusia vuoden 2030 tavoitteita ennakoimalla vaikutustenarvioinnin 
tuloksia. Koska covid-19-kriisi aiheuttaa valtavia ja historiallisia sosioekonomisia haasteita, 
on myös tärkeää, että kriisin vaikutukset otetaan huomioon komission meneillään olevassa 
vuoden 2030 tavoitteita koskevassa vaikutustenarvioinnissa.

Tarkistus 264
Marian-Jean Marinescu
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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 3 
kohdan mukaisesti päätetty vuoden 2030 
ilmastotavoite ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 265
Andrey Novakov

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 ehdottaa 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä sen arvioimista, 
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.

Or. en
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Tarkistus 266
Elena Kountoura

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 70 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 70 
prosentin päästövähennykset vuoteen 1990 
verrattuna ja saavuttaa 2 artiklan 1 
kohdassa asetettu 
ilmastoneutraaliustavoite, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen perussopimusten 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tarkastelee ja tarvittaessa 
päivittää tässä artiklassa tarkoitettuja 
tavoitteita viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2025 ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein esittämällä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asianmukaisen ehdotuksen, jossa otetaan 
huomioon seuraavat seikat:
a) 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 11 päivänä 
joulukuuta 2018 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 2018/1999 tarkoitetut 
kansalliset väliraportit yhdennettyjen 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien täytäntöönpanosta;
b) taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
tavoitteiden saavuttamisen taso;
c) kansainvälinen tilanne ja sen vaikutus 
EU:n ilmastopolitiikkaan;
d) teknologinen innovointi ja paras 
käytettävissä oleva teknologia kyseisillä 
aloilla;
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e) mahdolliset ylivoimaiseksi esteeksi 
luokitellut tilanteet ja tällaisiin tilanteisiin 
varautuminen.

Or. en

Perustelu

EU:n lainsäätäjillä olisi oltava mahdollisuus tarkistaa ja tarvittaessa päivittää tässä 
asetuksessa asetettuja tavoitteita ottaen huomioon teknologisen, taloudellisen ja 
sääntelykehyksen kehitys.

Tarkistus 269
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio laatii joulukuuhun 2025 
mennessä kattavan tutkimuksen, jossa 
otetaan huomioon taloudelliset, 
sosiaaliset, ilmastolliset ja poliittiset 
vaikutukset unionin ja 
maailmanlaajuisella tasolla. Jos komissio 
katsoo, että on tarpeen ehdottaa uutta 
vuoden 2030 ilmastotavoitetta, se tekee 
ehdotuksia asetusten 2018/1999 ja 
2018/842 muuttamiseksi vastaavasti ja 
muun unionin lainsäädännön 
muuttamiseksi siten, että edistetään 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 270
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio tarkastelee 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen vaihtoehtoja, joilla asetetaan 
unionin vuoden 2040 ilmastotavoite, joka 
on 80–85 prosenttia vuoteen 1990 
verrattuna, ja esittää tarvittaessa 
ehdotuksia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 271
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua vuoden 2040 ilmastotavoitteen 
hyväksymisestä komissio arvioi, miten 
kaikkea unionin lainsäädäntöä, jolla on 
merkitystä tuon tavoitteen saavuttamisen 
kannalta, olisi muutettava. Komissio 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
perussopimusten mukaisesti, mukaan 
lukien uusien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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4 a. Komissio tarkastelee 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen valossa ja 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
jälkeen vaihtoehtoja, joilla asetetaan 
unionin vuoden 2040 ilmastotavoite, ja 
esittää tarvittaessa ehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arvioidessaan tarvetta hyväksyä 
uusia lainsäädäntöehdotuksia voimassa 
olevan lainsäädännön ja politiikkojen 
tarkistamiseksi komissio ottaa huomioon 
sääntelyn johdonmukaisuuden ja 
vakauden, jotta voidaan säilyttää tuleville 
investoinneille suotuisa ympäristö.

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliutta koskevaa tavoitetta voidaan parhaiten tukea vakaalla poliittisella 
kehyksellä, jolla varmistetaan ennakoitava ja myönteinen investointiympäristö, joka 
mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan siirtymisen kohti ilmastoneutraaliutta. Näin 
varmistetaan teollisuuden sitoutuminen vuoden 2050 tavoitteeseen.

Tarkistus 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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4 b. Viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua vuoden 2040 ilmastotavoitteen 
hyväksymisestä komissio arvioi, miten 
kaikkea unionin lainsäädäntöä, jolla on 
merkitystä tuon tavoitteen saavuttamisen 
kannalta, olisi muutettava, ja harkitsee 
tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista, 
mukaan lukien lainsäädäntöehdotusten 
hyväksyminen, perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 275
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua vuoden 2040 ilmastotavoitteen 
hyväksymisestä komissio arvioi, miten 
kaikkea unionin lainsäädäntöä, jolla on 
merkitystä tuon tavoitteen saavuttamisen 
kannalta, olisi muutettava, ja tekee sen 
mukaisia lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 276
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Toimet ilmastoneutraaliustavoitteen 

saavuttamiseksi
Ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden 
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ja kaikkien alojen on osallistuttava 
tarvittaviin toimiin, mukaan lukien 
liikenneala niin, että ilmailu- ja meriala 
osallistuvat niihin kaikilta osin. 
Tarvittavien toimien suunnittelemiseksi ja 
seuraamiseksi kaikilla aloilla laaditaan 
alakohtaisia ilmastoneutraaliutta 
koskevia etenemissuunnitelmia, joita 
komissio arvioi ja mukauttaa 
määräajoin. 

Or. en

Tarkistus 277
Angel Dzhambazki

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 1. Euroopan komissio vahvistaa 
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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.

kasvihuonekaasupäästöjen Euroopan 
unionin tason kehityspolun, jonka avulla 
pyritään saavuttamaan 
kasvihuonekaasujen nettopäästöjen 
nollataso vuoteen 2050 mennessä, ja 
esittää samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
asiaankuuluvaa lainsäädäntöä. Komissio 
tarkastelee kehityspolkua uudelleen kuuden 
kuukauden kuluessa kustakin Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 279
Marian-Jean Marinescu

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 laatii joulukuuhun 2023 
mennessä kattavan tutkimuksen, joka 
perustuu tämän artiklan 3 kohdassa 
esitettyihin seikkoihin ja Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitettuun 
ensimmäiseen maailmanlaajuiseen 
tilannekatsaukseen. Tämän tutkimuksen 
avulla komissio vahvistaa ehdotuksen, 
jolla perustetaan unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa 
asetetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
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Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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 arvioi 3 kohdassa 
vahvistettujen kriteerien perusteella, onko 
mahdollista vahvistaa unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Perustelu

Unionin päästötavoitteet ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa 
unionin politiikassa. Tästä syystä EU:n lainsäätäjien olisi osallistuttava täysimääräisesti 
vuoteen 2050 mennessä toteutettavan kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöttömyyden 
kehityspolun laskemiseen, ja siitä olisi päätettävä yhdessä.

Tarkistus 281
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 

1. Komissio arvioi 30 päivään 
kesäkuuta 2021 mennessä, onko 
mahdollista määritellä unionin tason 
kehityspolku 2 artiklan 1 kohdassa asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
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uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Komissio tekee tämän arvion perusteella 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 282
Barbara Thaler

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 tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kunkin Pariisin sopimuksen 
14 artiklassa tarkoitetun 
maailmanlaajuisen tilannekatsauksen 
jälkeen. Jos komissio katsoo, että on 
tarpeen ehdottaa lisälainsäädäntöä, se 
tekee asianmukaisesti ehdotuksia 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 283
Andor Deli

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 

1. Komissio arvioi 3 kohdassa 
vahvistettujen kriteerien perusteella, onko 
mahdollistaa vahvistaa ohjeellinen 
unionin tason kehityspolku 2 artiklan 1 
kohdassa asetetun 
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ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä, ja 
ehdottaa neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille tämän asetuksen 
muuttamista sen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 284
Johan Van Overtveldt

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 arvioi unionin tason 
kehityspolkua koskevia vaihtoehtoja 
2 artiklan 1 kohdassa asetetun EU:n tason 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä ja 
tekee tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia. 
Komissio tarkastelee kehityspolkua 
uudelleen kuuden kuukauden kuluessa 
kustakin Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitetusta maailmanlaajuisesta 
tilannekatsauksesta ja tekee tarvittaessa 
uusia lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotusta ei voida hyväksyä, ja sen ulkopuolelle jäävät molemmat 
lainsäädäntövallan käyttäjät. Oikeudellisen yksikön epävirallisessa asiakirjassa selvennetään 
komissiolle siirrettyä säädösvaltaa koskevat väitteet, jotka koskevat kehityspolun perustamista 
vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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 arvioi 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä unionin tason 
kehityspolkua 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 ja tekee tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 vahvistaa 30 päivään 
syyskuuta 2025 mennessä 3 kohdassa 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti 
kehityspolun unionin tasolla 2 artiklan 1 
kohdassa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi ja tekee asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen. Komissio 
tarkastelee kehityspolkua uudelleen kuuden 
kuukauden kuluessa kustakin Pariisin 
sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Or. en

Tarkistus 287
Angel Dzhambazki

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Unionin päästötavoitteet ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa 
unionin politiikassa. Tästä syystä EU:n lainsäätäjien olisi osallistuttava täysimääräisesti 
vuoteen 2050 mennessä toteutettavan kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöttömyyden 
kehityspolun laskemiseen, ja siitä olisi päätettävä yhdessä.

Tarkistus 289
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ehdotus ja tämän artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut kehityspolun 
tarkistukset hyväksytään muuttamalla 
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asetuksia 2018/1999 ja 2018/842 sekä 
muuta unionin lainsäädäntöä, jolla 
edistetään 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 290
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 292
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus ottaen huomioon 
viivästyneiden ilmastotoimien kaikki 
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 293
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus sekä 
taloudellinen tehokkuus ja 
toimimattomuuden kustannukset;

Or. en

Tarkistus 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus sekä 
taloudellinen tehokkuus ja 
mukauttamiskustannukset;

Or. en

Tarkistus 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kustannustehokkuus ja 
taloudellinen tehokkuus;

a) kustannustehokkuus sekä 
taloudellinen tehokkuus ja 
mukauttamiskustannukset;

Or. en

Perustelu

Hankkeessa olisi otettava huomioon uuden teknologian teknisestä mukauttamisesta olemassa 
oleviin laitteistoihin ja laitteisiin aiheutuvat investointikustannukset. Nämä kustannukset 
voivat olla merkittäviä.

Tarkistus 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 299
Tilly Metz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kilpailukyky; b) unionin talouden kilpailukyky ja 
pitkän aikavälin kestävyys;

Or. en

Tarkistus 300
Jörgen Warborn

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

Komission teksti Tarkistus

b a) valmistusteollisuuden kilpailukyky 
ja sellaisen tuotannon kolmanteen 
maahan ulkoistamisen torjumisen 
merkitys, joka aiheuttaa hiilivuotoa;

Or. en

Tarkistus 301
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Kathleen Van Brempt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 2 a artiklassa tarkoitetut 
alakohtaiset ilmastoneutraaliutta koskevat 
etenemissuunnitelmat;

Or. en

Tarkistus 302
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sosiaaliset vaikutukset;

Or. en

Tarkistus 303
Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) kansainväliselle kilpailulle 
alttiiden liikennealan osa-alueiden 
kilpailukyky sekä sen estäminen, että 
aluksia ja ilma-aluksia poistetaan 
rekisteristä unionissa ja rekisteröidään 
uudelleen kolmannessa maassa niin, että 
syntyy hiilivuotoa;

Or. en



PE652.582v01-00 36/99 AM\1206523FI.docx

FI

Tarkistus 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) hyvin vähäiseen energian ja 
luonnonvarojen käyttöön, 
luotettavuuteen, kierrätettävyyteen ja 
laajaan saatavuuteen perustuva tekniikka;

Or. en

Tarkistus 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat, niiden nykyinen markkinoille 
saattaminen ja edellytykset niiden 
hyödyntämiselle jatkossa;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission olisi laskettava kehityspolku ottaen huomioon markkinoiden parhaat 
teknologiat ja niiden saatavuus.

Tarkistus 306
Andor Deli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus
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c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) paras käytettävissä oleva tekniikka 
ja teknologianeutraaliuden periaate;

Or. en

Tarkistus 307
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) elinkaarianalyysin perusteella 
paras käytettävissä oleva tekniikka ja 
innovointi;

Or. en

Tarkistus 308
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paras käytettävissä oleva tekniikka; c) kestävyyden, innovoinnin ja 
häiriönsietokyvyn kannalta paras 
käytettävissä oleva tekniikka;

Or. en

Tarkistus 309
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) eri talouden alojen 
ominaispiirteet;

Or. en

Tarkistus 310
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) raaka-aineiden kohtuuhintaisuus;

Or. en

Tarkistus 311
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

d a) vihreään energiaan perustuvien 
teknologioiden 
täytäntöönpanovalmiuksien taso;

Or. en

Tarkistus 312
Andor Deli

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

Komission teksti Tarkistus

d a) jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeus niiden kansallisen 
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energialähteiden yhdistelmän 
määrittämisessä;

Or. en

Tarkistus 313
Andor Deli

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

Komission teksti Tarkistus

d b) kansalliset strategiat ja 
suunnitelmat ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 314
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

e) oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu 
sekä sitoutuminen ilmastoneutraaliuteen 
jäsenvaltioiden välillä ja niiden sisällä;

Or. en

Tarkistus 315
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kansalaisten saatavilla olevien, 
luotettavien ja tarkkojen 
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ympäristönsuojelun tasoa koskevien 
tietojen tarve kestävämpien ja 
ilmastoystävällisempien valintojen 
tekemiseksi;

Or. en

Tarkistus 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Komission teksti Tarkistus

f a) jäsenvaltioiden erilaiset kansalliset 
olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 318
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus
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g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, hukkavarallisuusilmiön 
välttäminen ja asianomaisten alojen 
ennakoitavuuden varmistaminen 
erityisesti liikenneinfrastruktuurien 
osalta;

Or. en

Tarkistus 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, mukaan luettuna EU:n 
varoista saatavan taloudellisen tuen taso;

Or. en

Tarkistus 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet, mukaan luettuna EU:n 
varoista saatavan taloudellisen tuen taso;

Or. en

Perustelu

Energian ja digitaalisen siirtymän sekä innovoinnin ja tutkimuksen tarpeisiin tarkoitettujen 
riittävien rahoitustukimekanismien varmistaminen sekä yhtäläisten edellytysten 
varmistaminen siirtymässä ovat yksi keskeisistä tekijöistä päästöttömyysstrategian 
tavoitteiden saavuttamisessa.
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Tarkistus 321
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) investointitarpeet ja -
mahdollisuudet;

g) investointitarpeet, -mahdollisuudet 
ja -haasteet erityisesti talouden 
monipuolistamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Komission teksti Tarkistus

g a) ennakoitavuuden ja sääntelyn 
vakauden tarve tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavien 
investointien kannalta;

Or. en

Perustelu

Ilmastoneutraaliutta koskevaa tavoitetta voidaan parhaiten tukea vakaalla poliittisella 
kehyksellä, jolla varmistetaan ennakoitava ja myönteinen investointiympäristö, joka 
mahdollistaa sujuvan ja kustannustehokkaan siirtymisen kohti ilmastoneutraaliutta. Näin 
varmistetaan teollisuuden sitoutuminen vuoden 2050 tavoitteeseen.

Tarkistus 323
Elena Kountoura

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä 
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ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä; varmistamalla kaikille yhtäläinen ja 
kohtuuhintainen kestävän energian, 
elintarvikkeiden ja asuntojen saanti ja 
mahdollisuus liikkuvuuteen sekä oikeus 
työhön kohtuullisella palkkatasolla ja 
turvatuilla vähimmäistuloilla;

Or. en

Tarkistus 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 ja 
varmistaa työntekijöiden kestäville aloille 
suuntautuvan ammatillisen muutoksen 
mekanismit säilyttäen samalla nykyiset 
palkkatasot tai parantaen niitä;

Or. en

Tarkistus 325
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarve varmistaa oikeudenmukainen 
ja sosiaalisesti tasapuolinen siirtymä;

h) tarve varmistaa ihmisten ja 
alueiden kannalta oikeudenmukainen, 
realistinen ja sosiaalisesti tasapuolinen 
siirtymä;

Or. en
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Tarkistus 326
Isabel García Muñoz

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 ja 
investoida siihen;

Or. en

Tarkistus 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Komission teksti Tarkistus

h a) nykyisten tai mahdollisten 
talouden häiriöiden vaikutukset liikenteen 
ja liikkuvuuden alan kehitykseen 
talouden ja kilpailukyvyn heikkenemisen 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

h a) unionin vastuu historiallisista 
päästöistä, joiden voidaan katsoa olevan 
ilmastovelkaa, ja sen teknologiset ja 
taloudelliset resurssit;

Or. en
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Tarkistus 329
Angel Dzhambazki

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – i alakohta
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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 
kolmansissa maissa toteutetut toimet 
Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin 
tavoitteiden ja ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen perimmäisen tavoitteen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

Euroopan osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on 9 prosenttia, ja sen osuus väestöstä 
on hieman yli 6 prosenttia. Ilmastonmuutoksen torjunta onnistuu, jos muu maailma edistyy 
merkittävästi.

Tarkistus 332
Marian-Jean Marinescu

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;

Or. en

Tarkistus 333
Angel Dzhambazki

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 

Poistetaan.
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IPCC:n tuoreimmat raportit.

Or. en

Tarkistus 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien 
IPCC:n tuoreimmat raportit.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Andrey Novakov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit.

j) paras saatavilla oleva ja uusin 
tieteellinen näyttö, mukaan lukien IPCC:n 
tuoreimmat raportit sekä kattava 
sosioekonominen ja alakohtainen 
vaikutustenarviointi;

Or. en

Tarkistus 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

j a) monialainen lähestymistapa, jossa 
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otetaan asianmukaisesti huomioon 
tiettyjen alojen, erityisesti liikenteen ja 
liikkuvuuden, ympäristönsuojelun tason 
indikaattorit;

Or. en

Tarkistus 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Komission teksti Tarkistus

j a) hyvät käytännöt, lainsäädäntö tai 
politiikka, joita jäsenvaltiot, alueet tai 
paikalliset tahot ovat tehneet ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa tai sen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 338
Andor Deli

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

Komission teksti Tarkistus

j a) maakaasun tunnustaminen 
siirtymäkauden energialähteeksi ja sen 
merkitys siirryttäessä kohti hiilineutraalia 
taloutta;

Or. en

Tarkistus 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta –j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) hiili- ja investointivuodon 
ehkäiseminen erityisesti 
energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, 
jotka ovat alttiita maailmanlaajuiselle 
kilpailulle;

Or. en

Tarkistus 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komission teksti Tarkistus

j a) hiilivuodon ehkäiseminen 
erityisesti energiaintensiivisillä 
teollisuudenaloilla, jotka ovat alttiita 
maailmanlaajuiselle kilpailulle;

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon ehkäisemisen olisi oltava tärkeä osa ilmastotavoitteiden asettamista koskeviin 
päätöksiin liittyviä vaikutustenarviointeja. EU:n ilmastotoimien tehokkuuden arvioinnissa 
olisi otettava huomioon myös kilpailun vääristymisen välttäminen maailmanlaajuisesti, 
työpaikkojen säilyttäminen ja investoinnit Eurooppaan.

Tarkistus 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Komission teksti Tarkistus

j a) covid-19-pandemian taloudelliset 
ja sosiaaliset vaikutukset;
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Or. en

Perustelu

Covid-19-pandemia on aiheuttanut ennennäkemättömän sosiaalisen ja taloudellisen kriisin 
koko unionissa. Arvioidessaan kehityspolkua ja asettaessaan vuoden 2030 tavoitteita 
Euroopan komission olisi otettava huomioon covid-19-kriisin viimeaikainen kehitys.

Tarkistus 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) Euroopan unionin tavaroiden 
kulutukseen liittyvä hiilijalanjälki;

Or. en

Tarkistus 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) tulevien toimenpiteiden 
mahdolliset sosiaaliset vaikutukset;

Or. en

Perustelu

Toteuttaessaan unionin ja kansallisen tason toimenpiteitä ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi Euroopan komission olisi otettava huomioon ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen vaikutukset kansalaisten hyvinvointiin, yhteiskunnan vaurauteen ja talouden 
kilpailukykyyn oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän varmistamiseksi.

Tarkistus 344
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Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) osallistava monialainen 
lähestymistapa, joka perustuu tiettyjen 
alojen, kuten liikenteen ja liikkuvuuden, 
ilmastonsuojelun tason indikaattoreihin;

Or. en

Perustelu

Euroopan komission olisi otettava kehityspolun laskennassa huomioon tietyt alakohtaiset 
indikaattorit.

Tarkistus 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Unionin hiilibudjetti

Komissio vahvistaa 30 päivään kesäkuuta 
2021 mennessä unionin hiilibudjetin ja 
esittää tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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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 erityisesti niillä osa-
alueilla, joilla vallitsee tieteelliseen tietoon 
perustuva yksimielisyys siitä, että 
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat 
kriittisiä.

Or. en

Tarkistus 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 unionin taloudellista ja 
sosiaalista kykyä joustavasti mukautua 
muuttuvaan ilmastoon ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 348
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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 kaikkiin sen 
seurauksiin ja vähentää alttiutta 
ilmastonmuutokselle Pariisin sopimuksen 7 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 349
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. 
Jäsenvaltioiden ja unionin on laadittava 
luettelo strategisista aloista ja 
arvoketjuista, jotka ovat keskeisiä 
kestokykyisen, ilmastonmuutoksen 
kestävän, terveellisen, sosiaalisesti 
oikeudenmukaisen ja tulevaisuuden 
kannalta turvallisen unionin 
varmistamiseksi. Näiden alojen 
säilyttämiseen tai elvyttämiseen tarvittavat 
investoinnit ja politiikkatoimet on 
määritettävä.

Or. en

Tarkistus 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin. 
Näiden strategioiden ja suunnitelmien on 
koskettava niiden alueita ja soveltuvin 
osin suuria kuntia tai paikallisia 
ryhmittymiä.

Or. en

Tarkistus 351
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava integroitujen kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien avulla 
täytäntöön sopeutumisstrategiat ja -
suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 352
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 

2. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
alue- ja paikallisviranomaisten kanssa 
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-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

laadittava ja pantava täytäntöön 
sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat, jotka 
sisältävät kattavat riskinhallintakehykset ja 
jotka perustuvat vakaisiin ilmastoa ja 
alttiutta koskeviin perustasoihin ja 
edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin ilmastoa ja alttiutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

2. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 
pantava täytäntöön sopeutumisstrategiat ja 
-suunnitelmat, jotka sisältävät kattavat 
riskinhallintakehykset ja jotka perustuvat 
vakaisiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja 
ilmaston haavoittuvuutta koskeviin 
perustasoihin ja edistymisen arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 354
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on harkittava 
lainsäädäntökehyksen ehdottamista 
liikenneinfrastruktuurin riskinhallinnan, 
häiriönsietokyvyn ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen lisäämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 355
Andrey Novakov

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Jäsenvaltioiden tekemän sopimuksen ja 
komission täytäntöönpanokertomuksen 
jälkeen komissio arvioi 30 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein yhdessä asetuksen 
(EU) 2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Or. en

Tarkistus 356
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 
2028 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein yhdessä asetuksen (EU) 
2018/1999 29 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin kanssa seuraavia:

Or. en

Tarkistus 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 

a) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 2 artiklan 1 kohdassa 
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vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna;

vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna ja 3 artiklan 3 kohdassa 
vahvistettujen kriteerien perusteella;

Or. en

Tarkistus 358
Kathleen Van Brempt

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

Or. en

Tarkistus 359
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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;

Or. en
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Tarkistus 360
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen 
edistyminen 4 artiklassa tarkoitetussa 
sopeutumisessa.

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

Or. en

Tarkistus 361
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maailmanlaajuisesti saavutettu 
yhteinen edistyminen Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) maailmanlaajuisesti saavutettu 
yhteinen edistys;

Or. en
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Tarkistus 363
Isabel García Muñoz

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

Or. en

Tarkistus 364
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee uudelleen 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

2. Komissio tarkastelee uudelleen 31 
päivään lokakuuta 2028 mennessä ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein uudelleen 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 365
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 

a) unionin toimenpiteiden 
johdonmukaisuus 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
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kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

kanssa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna sekä 
maailmanlaajuisen kehityksen kanssa 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 366
Barbara Thaler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) unionin toimenpiteiden riittävyys 
kansainvälisellä tasolla toteutettujen 
toimenpiteiden suhteen;

Or. en

Tarkistus 367
Andrey Novakov

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä tai että unionin toimenpiteet 
ovat heikentäneet kilpailukykyä ja 
vähentäneet työpaikkoja tietyillä aloilla, 
kuten liikenteessä, se toteuttaa tarvittavat 
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uudelleentarkastelun kanssa. toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 368
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun julkisen arvioinnin perusteella, 
että unionin toimenpiteet eivät ole 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio toteaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun arvioinnin perusteella, että 
unionin toimenpiteet eivät ole 2 artiklan 1 

3. Jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
arviointi osoittaa, että unionin toimenpiteet 
eivät ole 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
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kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, se toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
samaan aikaan 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun 
uudelleentarkastelun kanssa.

ilmastoneutraaliustavoitteen mukaisia tai 
että ne eivät riitä varmistamaan edistymistä 
4 artiklassa tarkoitetussa sopeutumisessa 
tai että edistyminen joko 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisessa tai 4 artiklassa 
tarkoitetussa sopeutumisessa on 
riittämätöntä, komissio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet perussopimusten mukaisesti 
epäjohdonmukaisuuden korjaamiseksi 
kuuden kuukauden kuluessa arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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-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. Kaikissa 
vaikutustenarvioinneissa tai analyyseissä, 
jotka koskevat uusien toimenpiteiden 
hyväksymistä, on otettava huomioon 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
lataamiseen tarkoitetun infrastruktuurin 
kehittämiseen liittyvän teknisen 
toteutettavuuden taso. Niissä on kaikissa 
tapauksissa otettava huomioon Euroopan 
unionin politiikan puutteet ja viivästykset, 
jotka liittyvät Euroopan laajuisen 
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liikenneverkon varustamiseen 
vaihtoehtoisilla energianjakelupisteillä, 
aiheuttamatta kuitenkaan jäsenvaltioille 
haittaa tai seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission on kannettava vastuu siitä, että tarvittavia laitteita ei ole riittävästi 
Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (TEN-T) eikä se saa panna tätä jäsenvaltioiden syyksi.

Tarkistus 371
Carles Puigdemont i Casamajó

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 mahdollisen 
toimenpide-ehdotuksen tai 
lainsäädäntöehdotuksen 
johdonmukaisuutta 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetun ilmastoneutraaliustavoitteen 
perusteella 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kehityspolun mukaisesti 
ilmaistuna ja 4 artiklan 1 kohdassa 
asetettujen sopeutumistavoitteiden osalta 
ennen sen hyväksymistä, sisällyttää tämän 
analyysin toimenpiteisiin tai ehdotuksiin 
mahdollisesti liittyviin 
vaikutustenarviointeihin ja asettaa 
arvioinnin tuloksen 
hyväksymisajankohtana suoraan yleisön 
saataville heti, kun arviointi on valmis ja 
joka tapauksessa ennen siihen liittyvän 
toimenpiteen tai ehdotuksen 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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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-ehdotusta tai 
lainsäädäntöehdotusta 2 artiklan 1 
kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen sekä suurten 
infrastruktuurihankkeiden hiilijalanjäljen 
perusteella ottaen huomioon koko 
elinkaaren, myös välilliset päästöt, 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.

Or. en

Tarkistus 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 
artiklassa tarkoitettu jatkuva edistyminen 
kohti ilmastoneutraaliuden saavuttamista, 
komission ja jäsenvaltioiden on otettava 
täysimääräisesti huomioon tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin 2011/92/EU 3 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa säädetyt 
velvoitteet, jotka koskevat julkisissa ja 
yksityisissä hankkeissa syntyviin 
kasvihuonekaasupäästöihin, myös 
hankkeen arvoketjun välillisiin 
päästöihin, puuttumista hankkeiden koko 
elinkaaren ajan eli myös rakennus- ja 
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toimintavaiheessa. Lisäksi energia- ja 
liikenneinfrastruktuurihankkeiden on 
riippumattoman arvioinnin jälkeen 
katsottava olevan vuosien 2030 ja 2050 ja 
mahdollisesti vuoden 2040 
ilmastotavoitteiden mukaisia ja 
yhdenmukaisia täysin uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvan, erittäin 
resurssi- ja energiatehokkaan, 
ilmastoneutraalin ja kiertotalouden 
rakentamista koskevan EU:n tavoitteen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Tarkistus 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio arvioi ensimmäisen, 
toisen ja kolmannen sukupolven 
biopolttoaineiden kokonaisvaikutuksia: 
maankäytön muutokseen ja metsäkatoon 
liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä, 
”biopolttoaineiden” kuljetuksiin liittyviä 
kasvihuonekaasupäästöjä, luonnollisten 
nielujen häviämistä, luonnon 
monimuotoisuuden häviämistä, 
maankaappausta, kilpailua kotitalouksien 
kanssa ja elintärkeiden elintarvikkeiden 
hintojen nousua. Komissio ja jäsenvaltiot 
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arvioivat tämän vuoksi uudelleen 
rahoitustukensa ”biopolttoaineille” ja 
esittävät suunnitelmat niiden asteittaiseksi 
poistamiseksi käytöstä.

Or. en

Tarkistus 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio tekee ehdotuksia 
fossiilisille polttoaineille myönnettävän 
suoran ja välillisen EU:n ja kansallisen 
tuen asteittaisesta poistamisesta käytöstä.

Or. en

Tarkistus 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio esittää menetelmän, jolla 
elinkaaripäästöt sisällytetään EU:n ja 
jäsenvaltioiden päästötaseisiin yleisen 
hiilijalanjäljen huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 377
Angel Dzhambazki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla
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Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
Kansallisten toimenpiteiden arviointi

1.
Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:
a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisen kannalta 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna;
b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.
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.
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 
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.
3. Kun annetaan suositus 2 kohdan 
mukaisesti, sovelletaan seuraavia 
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periaatteita:
a) asianomaisen jäsenvaltion on otettava 
suositus asianmukaisesti huomioon 
jäsenvaltioiden välisen sekä unionin ja 
jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun 
hengessä;
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;
c) kyseisten suositusten olisi 
täydennettävä viimeisimpiä 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
annettuja maakohtaisia suosituksia.

Or. en

Tarkistus 378
Angel Dzhambazki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi 30 päivään 
syyskuuta 2023 mennessä ja sen jälkeen 
viiden vuoden välein seuraavia:

Poistetaan.

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamisen kannalta 3 artiklan 1 
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kohdassa tarkoitetun kehityspolun 
mukaisesti ilmaistuna;
b) asiaan liittyvien kansallisten 
toimenpiteiden riittävyys 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.
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.

Or. en

Tarkistus 379
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 30 päivään syyskuuta 
2023 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Komissio arvioi 31 päivään lokakuuta 
2028 mennessä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein seuraavia:

Or. en

Tarkistus 380
Johan Van Overtveldt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus, jotka on kansallisten 
energia- ja ilmastosuunnitelmien tai 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti 
toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
perusteella todettu merkityksellisiksi 2 

a) niiden kansallisten toimenpiteiden 
johdonmukaisuus jäsenvaltioiden pitkän 
aikavälin strategioiden kanssa, jotka on 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien tai asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisesti toimitettujen 
kaksivuotisedistymiskertomusten 
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artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

perusteella todettu merkityksellisiksi 2 
artiklan 1 kohdassa vahvistetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamisen 
kannalta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa omista päästövähennysvelvoitteistaan. Jäsenvaltiot 
määrittävät pitkän aikavälin strategioissaan panoksensa ilmastoneutraaliuden tavoitteeseen 
EU:n tasolla.

Tarkistus 381
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 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 riittävyys, kun otetaan 
huomioon kansallisten resurssien 
kapasiteetti, 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 382
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutus kansalliseen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen tilanteeseen.

Or. en
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Tarkistus 383
Isabel García Muñoz

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

Or. en

Tarkistus 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 
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.

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 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä, se 
voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle 
suosituksia. Komission suosituksilla on 
kuitenkin pystyttävä antamaan 
jäsenvaltiolle tarvittavaa tukea tavoitteen 
mukauttamiseksi niin, että se on 
yhdenmukaisempi kyseisen jäsenvaltion 
teknisen todellisuuden kanssa. Komissio 
julkaisee nämä suositukset.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava saavuttaa Euroopan komission asettamat tavoitteet. Siksi 
komission on alennettava tavoitteita (koska ne ovat liian rajoittavia jäsenvaltioille) ja 
tarvittaessa annettava jäsenvaltioille teknistä ja aineellista tukea, jotta ne pääsevät 
mahdollisimman lähelle tavoitetta.

Tarkistus 385
Andrey Novakov

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 
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.

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 
kehityspolun mukaisesti ilmaistuna tai että 
ne eivät riitä varmistamaan 4 artiklassa 
tarkoitetun sopeutumisen edistymistä tai 
että unionin toimenpiteet ovat johtaneet 
kilpailukyvyn heikkenemiseen ja 
menettämiseen tietyillä aloilla, kuten 
liikennealalla, se voi antaa kyseiselle 
jäsenvaltiolle suosituksia. Komissio asettaa 
tällaiset suositukset yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 386
Marian-Jean Marinescu

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 

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, kansallisten resurssien 
hyödyntämistason sekä taloudellisen ja 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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.

sosiaalisen tilanteen, että jäsenvaltion 
toimenpiteet eivät ole kyseisen tavoitteen 
mukaisia 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
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.

Or. en

Tarkistus 387
Kathleen Van Brempt

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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 388
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
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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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 389
Johan Van Overtveldt

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 
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.

2. Jos komissio toteaa, ottaen 
asianmukaisesti huomioon 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti arvioidun yhteisen 
edistymisen, että jäsenvaltion toimenpiteet 
eivät ole sen pitkän aikavälin 
strategioiden mukaisia tai että ne eivät riitä 
varmistamaan 4 artiklassa tarkoitetun 
sopeutumisen edistymistä, se voi antaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. 
Komissio asettaa tällaiset suositukset 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot ovat edelleen vastuussa omista päästövähennysvelvoitteistaan. Jäsenvaltiot 
määrittävät pitkän aikavälin strategioissaan panoksensa ilmastoneutraaliuden tavoitteeseen 
EU:n tasolla.
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Tarkistus 390
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
6 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 
kuuden kuukauden kuluessa suosituksen 
vastanottamisesta ilmoitettava komissiolle 
toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa 
ottaakseen suosituksen asianmukaisesti 
huomioon jäsenvaltioiden välisen sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden välisen 
yhteisvastuun hengessä;

Or. en

Tarkistus 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
6 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 ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä komissiolle ja esitettävä, 
mitä toimia jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
komission antamien suositusten 
soveltamiseksi;

Or. en

Tarkistus 392
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Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
6 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 todella ottanut suosituksen 
asianmukaisesti huomioon ja mitä 
toimenpiteitä se on toteuttanut 
suosituksen noudattamiseksi;

Or. en

Tarkistus 393
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
6 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 ottanut suosituksen asianmukaisesti 
huomioon. Jos asianomainen jäsenvaltio 
päättää olla ottamatta huomioon jotakin 
suositusta tai sen merkittävää osaa, sen on 
perusteltava tämä asianmukaisesti 
komissiolle;

Or. en

Tarkistus 394
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Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ei noudata 3 
kohdan mukaisia velvollisuuksia tai pane 
täytäntöön toimenpiteitä komission 
suosituksen johdosta, komissio voi 
määrätä tarvittavia seuraamuksia tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
täytäntöönpanon valvontaa varten 
vahvistetun kehyksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ei noudata 3 
kohdan mukaisia velvollisuuksia tai ei 
pane täytäntöön toimenpiteitä komission 
suosituksen johdosta, komissio toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet perussopimusten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 396
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 

1. Edellä 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitettujen osatekijöiden lisäksi 
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toimenpiteiden lisäksi komissio perustaa 5 
ja 6 artiklassa tarkoitetun arviointinsa 
ainakin seuraaviin:

komissio perustaa 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetun arviointinsa ainakin seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 397
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan ympäristökeskuksen 
raportit;

b) Euroopan ympäristökeskuksen ja 
muiden asiaankuuluvien 
sääntelyviranomaisten, kuten Euroopan 
unionin lentoturvallisuusviraston 
(EASA), raportit;

Or. en

Tarkistus 398
Marian-Jean Marinescu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Pariisin sopimuksen 14 artiklassa 
tarkoitettu tuorein maailmanlaajuinen 
tilannekatsaus;

Or. en

Tarkistus 399
Andrey Novakov

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

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

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

Or. en

Tarkistus 400
Barbara Thaler

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 tieteellinen 
näyttö; ja

Or. en

Tarkistus 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Euroopan unionin 

ilmastonmuutosverkosto
1. Komissio perustaa 31 päivään 
joulukuuta 2021 mennessä Euroopan 
unionin ilmastonmuutosverkoston 
(EUnCC), joka on riippumaton ja 
tieteellinen ilmastonmuutosta käsittelevä 
neuvoa-antava paneeli ja koostuu 
ilmastonmuutoksen alan 
asiantuntemuksen perusteella valituista, 
alueiden, alueiden yhteenliittymän tai 
paikallisten yhteisöjen esittämistä 
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tutkijoista.
2. Komissio varmistaa, että Euroopan 
unionin ilmastonmuutosverkoston 
hallintorakenne takaa sen tieteellisen 
riippumattomuuden muun muassa 
unionin ja alueiden instituutioista.
3. Asiasta vastaava Euroopan 
parlamentin valiokunta antaa Euroopan 
unionin ilmastonmuutosverkoston 
nimittämisistä lausunnon yksinomaan 
Euroopan unionin 
ilmastonmuutosverkoston jäsenten 
tieteelliseen riippumattomuuden 
perusteella.
4. Euroopan unionin 
ilmastonmuutosverkosto valvoo 
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
unionissa, jäsenvaltioissa ja alueilla 
ottaen huomioon 3 artiklassa säädetyn 
unionin hiilibudjetin.
5. Euroopan unionin 
ilmastonmuutosverkosto arvioi 
toimenpiteiden johdonmukaisuutta ja 
edistymistä ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 
mennessä.
6. Euroopan unionin 
ilmastonmuutosverkosto raportoi 3 
kohdan mukaisista havainnoistaan 
vuosittain komissiolle ja asiasta 
vastaavalle Euroopan parlamentin 
valiokunnalle. Euroopan unionin 
ilmastonmuutosverkosto varmistaa täyden 
julkisen avoimuuden ja asettaa tietonsa 
saataville kaikilla jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä.

Or. en

Tarkistus 402
Barbara Thaler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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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, 
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.

Komissio toimii yhdessä kaikkien 
maailman kansojen kanssa, jotta ne voivat 
ja niillä on valmiudet toteuttaa toimia 
ilmastoneutraalin ja ilmastonmuutosta 
kestävän yhteiskunnan hyväksi.

Or. en

Tarkistus 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 
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 

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, 
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 
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hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja. Auto-/kuorma-auto-, 
ilmailu-, meri-, rautatie-, energia-, 
liikenne- ja liikkuvuusalan sidosryhmät 
otetaan mukaan komission kanssa 
käytävään vuoropuheluun.

Or. en

Perustelu

Koska ne ovat ensimmäisiä asianosaisia, kaikkia valmistajia (kaikki liikennemuodot 
yhdistettyinä) mutta myös kaikkia energia-alan sidosryhmiä sekä liikenteenharjoittajia on 
kuultava ja ne on otettava mukaan komission kanssa käytävään vuoropuheluun, jotta ne 
voivat saada komission tietoisiksi haasteista ja rajoituksista, joita tällaiset tavoitteet 
aiheuttavat toimialojensa tulevaisuudelle ja kestävyydelle.

Tarkistus 404
Sara Cerdas

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, 
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.

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, 
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. Euroopan komission 
ja jäsenvaltioiden on laadittava 
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tiedotuskampanjoita kansalaisten ja 
toimielinten kanssa.

Or. en

Tarkistus 405
Henna Virkkunen

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, 
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.

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, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
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.

Or. en

Tarkistus 406
Jörgen Warborn

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan Komissio toimii yhdessä yhteiskunnan 
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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, 
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.

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, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisten, 
elinkeinoelämän 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.

Or. en

Tarkistus 407
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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, 
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 

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, 
myös kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla sekä talouselämän 
eturyhmien, työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan 
kanssa, parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi ja sellaisten toimien 
määrittämiseksi, joilla edistetään tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamista. 
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hyödyntää jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 
2018/1999 11 artiklan mukaisesti 
käynnistämiä monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Komissio voi myös hyödyntää 
jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/1999 
11 artiklan mukaisesti käynnistämiä 
monitasoisia ilmasto- ja 
energiakeskusteluja.

Or. en

Tarkistus 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koska fossiilisten polttoaineiden 
teollisuudella on valtava vastuu 
ilmastonmuutoksesta, tämän 
teollisuudenalan edustajille, joita tämä 
vastuu koskee mutta jotka kieltävät sen 
vaikutuksen, ei anneta lupaa osallistua 
ilmastoon liittyvään 
lainsäädäntöprosessiin. EU:n toimielinten 
ja jäsenvaltioiden on myös kiellettävä 
kaikki fossiilisten polttoaineiden 
menekinedistämisen ja sponsoroinnin 
muodot.

Or. en

Tarkistus 409
Petar Vitanov

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Kansallisten yhteyshenkilöiden verkosto

1. Komissio perustaa kansallisten 
yhteyshenkilöiden verkoston, joka 
koostuu kaikkien jäsenvaltioiden 
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edustajista (kansalliset yhteyshenkilöt). 
Kukin jäsenvaltio nimeää yhden 
edustajan kansallisten yhteyshenkilöiden 
verkostoon. Kansallisten 
yhteyshenkilöiden verkoston kokouksia 
voidaan järjestää vaihtelevissa 
asiantuntijakokoonpanoissa.
2. Kansallisten yhteyshenkilöiden 
verkoston tehtävänä on erityisesti 
helpottaa komission ja jäsenvaltioiden 
välistä tietojenvaihtoa ja auttaa 
komissiota levittämään toimintaansa, 
löydöksiään ja suosituksiaan 
asiaankuuluville sidosryhmille kaikkialla 
unionissa.
3. Kansalliset yhteyshenkilöt toimivat 
kansallisen tason yhteyspisteinä, jotka 
helpottavat komission ja kansallisten 
asiantuntijoiden yhteistyötä kaikkien 
ilmastoneutraaliuteen tähtäävien 
toimenpiteiden täytäntöönpanossa.
4. Kansallisten yhteyshenkilöiden tiivis 
yhteistyö oikeudenmukaisen siirtymän 
foorumissa toimivien jäsenvaltioidensa 
edustajien kanssa ei saa aiheuttaa sitä, 
että verkosto tekee päällekkäistä työtä 
oikeudenmukaisen siirtymän foorumin tai 
muiden unionin foorumien kanssa. 

Or. en

Tarkistus 410
José Ramón Bauzá Díaz
Renew-ryhmän puolesta
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
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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 
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.
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Or. en

Tarkistus 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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 
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 



AM\1206523FI.docx 89/99 PE652.582v01-00

FI

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.

Or. en

Tarkistus 412
Barbara Thaler

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 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
päätöksessä mainittuna päivänä. 
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
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.

Or. en

Tarkistus 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.



AM\1206523FI.docx 91/99 PE652.582v01-00

FI

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 
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 
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vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Unionin päästötavoitteet ovat keskeisiä tekijöitä ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevassa 
unionin politiikassa. Tästä syystä EU:n lainsäätäjien olisi osallistuttava täysimääräisesti 
vuoteen 2050 mennessä toteutettavan kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöttömyyden 
kehityspolun laskemiseen, ja siitä olisi päätettävä yhdessä.

Tarkistus 414
Andor Deli

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 
olevien delegoitujen säädösten 
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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.

Or. en

Tarkistus 415
Johan Van Overtveldt

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 
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[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 
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.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotusta ei voida hyväksyä, ja sen ulkopuolelle jäävät molemmat 
lainsäädäntövallan käyttäjät. Oikeudellisen yksikön epävirallisessa asiakirjassa selvennetään 
komissiolle siirrettyä säädösvaltaa koskevat väitteet, jotka koskevat kehityspolun perustamista 
vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 
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 
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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.

Or. en

Tarkistus 417
Angel Dzhambazki

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 
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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 
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.

Or. en

Tarkistus 418
Angel Dzhambazki

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissiolle siirrettyä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 419
Andrey Novakov

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee Euroopan 
parlamenttia ja kunkin jäsenvaltion 
nimeämiä asiantuntijoita paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio suorittaa kuuden kuukauden 
kuluessa kustakin Pariisin sopimuksen 14 
artiklassa tarkoitetusta 
maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta 
kaikkia tämän asetuksen osia koskevan 
uudelleentarkastelun, jossa otetaan 
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huomioon Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen 
liittyvä uusin tieteellinen näyttö, ja esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en


