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TARKISTUKSET 001-020  
esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 

 

Mietintö 

Ivo Belet A8-0029/2015 

Markkinavakausvarannon perustaminen unionin kasvihuonekaasupäästöjen 

kauppajärjestelmään 

 

Ehdotus päätökseksi (COM(2014)0020 – C8-0016/2014 – 2014/0011(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Päätelmissä, jotka 23 ja 24 päivänä 

lokakuuta 2014 kokoontunut Eurooppa-

neuvosto antoi vuoteen 2030 ulottuvista 

ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista, 

todetaan, että EU:n tärkein väline 

unionin kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistavoitteen saavuttamiseksi on 

toimiva ja uudistettu 

päästökauppajärjestelmä, johon kuuluu 

väline, jolla markkinoita vakautetaan. 

Tarkistus 2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Ottaen huomioon tarpeen säilyttää 

unionin päästökauppajärjestelmän 

kannustimet neuvoteltaessa Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivistä 

2012/27/EU1a komissio ilmoitti 

tarkastelevansa vaihtoehtoja toimiksi, 

muun muassa tarvittavan 

päästöoikeusmäärän pysyvää 

pidättämistä, jotta voitaisiin hyväksyä 

mahdollisimman pian tarvittavia 

rakenteellisia lisätoimenpiteitä 

päästökauppajärjestelmän lujittamiseksi 

vaiheessa 3 ja sen vaikuttavuuden 

lisäämiseksi. 

 __________________ 

 1a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, 

direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU 

muuttamisesta sekä direktiivien 

2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta 

(EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1). 

Tarkistus 3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Euroopan hiilimarkkinoiden tilaa 

vuonna 2012 käsittelevässä 

kertomuksessaan7 Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle komissio totesi, että on 

tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla 

tartutaan rakenteellisiin tarjonnan ja 

kysynnän välisiin epäsuhtiin. Vuoteen 

2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan 

puitteita koskevassa vaikutusten 

arvioinnissa8 todetaan, että tämän 

epäsuhdan odotetaan jatkuvan eikä siihen 

voida riittävästi tarttua mukauttamalla 

lineaarista kehityspolkua kyseisissä 

puitteissa asetettavaan tiukempaan 

tavoitteeseen. Muuttamalla lineaarista 

kerrointa ainoastaan muutetaan vähitellen 

kattoa. Näin ollen ylijäämä vähenisi 

ainoastaan vähitellen, jolloin markkinoiden 

olisi jatkossa toimittava yli 

vuosikymmenen ajan siten, että sillä olisi 

noin 2 miljardin tai enemmän 

päästöoikeuden ylijäämä. Jotta voidaan 

(2) Euroopan hiilimarkkinoiden tilaa 

vuonna 2012 käsittelevässä 

kertomuksessaan7 Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle komissio totesi, että on 

tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, joilla 

tartutaan rakenteellisiin tarjonnan ja 

kysynnän välisiin epäsuhtiin. Vuoteen 

2030 ulottuvia ilmasto- ja energiapolitiikan 

puitteita koskevassa vaikutusten 

arvioinnissa8 todetaan, että tämän 

epäsuhdan odotetaan jatkuvan eikä siihen 

voida riittävästi tarttua mukauttamalla 

lineaarista kehityspolkua kyseisissä 

puitteissa asetettavaan tiukempaan 

tavoitteeseen. Muuttamalla lineaarista 

kerrointa ainoastaan muutetaan vähitellen 

kattoa. Näin ollen ylijäämä vähenisi 

ainoastaan vähitellen, jolloin markkinoiden 

olisi jatkossa toimittava yli 

vuosikymmenen ajan siten, että sillä olisi 

noin 2 miljardin tai enemmän 

päästöoikeuden ylijäämä, jolloin 
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tarttua tähän ongelmaan ja saada unionin 

päästökauppajärjestelmästä kestävämpi 

epäsuhtien varalta, olisi perustettava 

markkinavakausvaranto. Jotta voidaan 

varmistaa sääntelyvarmuus 

huutokaupattavien päästöoikeuksien 

tarjonnasta vaiheessa 3 ja jättää 

valmisteluaikaa sopeutumiseksi 

rakenteellisen muutoksen käyttöönottoon, 

markkinavakausvaranto olisi perustettava 
vuonna 2021 käynnistyvän vaiheen 4 

alusta alkaen. Jotta voidaan säilyttää 

mahdollisimman suuri ennustettavuus, olisi 

annettava selkeät säännöt päästöoikeuksien 

lisäämisestä varantoon sekä niiden 

vapauttamisesta varannosta. Mikäli 

edellytykset täyttyvät, vuodesta 2021 

alkaen reserviin olisi lisättävä 

päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 

12 prosenttia liikkeeseen laskettujen 

päästöoikeuksien määrästä vuonna x-2. 

Vastaava määrä päästöoikeuksia olisi 

vapautettava varannosta, kun liikkeelle 

laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärä on alle 400 miljoonaa. 

päästökauppajärjestelmä ei antaisi 

toivottua investointisignaalia 

hiilidioksidipäästöjen kustannustehokasta 

vähentämistä varten. Jotta voidaan tarttua 

tähän ongelmaan ja saada 

päästökauppajärjestelmästä kestävämpi 

tarjonnan ja kysynnän epäsuhtien varalta 

ja näin korjata järjestelmän 

suunnitteluvirhe ja mahdollistaa 

asianmukaisesti toimivat 

päästökauppamarkkinat, joilla hinnat 

ovat vakaat ja kilpailukykyiset ja 

vastaavat päästöoikeuksien todellista 

arvoa, vaiheen 3 aikana olisi perustettava 

markkinavakausvaranto, jotta sen 

myönteiset vaikutukset alkavat näkyä 

ennen vuonna 2021 käynnistyvää vaihetta 

4. Markkinavakausvarannolla olisi 

varmistettava myös synergiavaikutus 

muiden ilmastopoliittisten toimien, kuten 

uusiutuvia energiamuotoja ja 

energiatehokkuutta koskevien 

politiikkatoimien, kanssa. Jotta voidaan 

säilyttää mahdollisimman suuri 

ennustettavuus, olisi annettava selkeät 

säännöt päästöoikeuksien lisäämisestä 

varantoon sekä niiden vapauttamisesta 

varannosta. Mikäli edellytykset täyttyvät, 

vuodesta 2018 alkaen varantoon olisi 

lisättävä päästöoikeuksia määrä, joka 

vastaa 12 prosenttia liikkeeseen laskettujen 

päästöoikeuksien määrästä vuonna x-1. 

Vastaava määrä päästöoikeuksia olisi 

vapautettava varannosta, kun liikkeelle 

laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärä on alle 400 miljoonaa. 

____________________ ____________________ 

7 COM(2012)0652 final 7 COM(2012)0652 final 

8 Insert reference 8 Lisätään viite. 

Tarkistus 4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Markkinavakausvarannon perustamisen (3) Markkinavakausvarannon perustamisen 
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lisäksi direktiiviin 2003/87/EY olisi 

tehtävä joitakin tähän liittyviä muutoksia 

yhdenmukaisuuden ja 

päästökauppajärjestelmän sujuvan 

toiminnan varmistamiseksi. Direktiivin 

2003/87/EY täytäntöönpano voi johtaa 

siihen, että suuria määriä päästöoikeuksia 

huutokaupataan kunkin 

päästökauppakauden lopussa, mikä voi 

heikentää markkinoiden vakautta. Jotta 

voidaan välttää päästöoikeuksien tarjonnan 

epäsuhtainen markkinatilanne yhden 

päästökauppakauden lopussa ja seuraavan 

alussa, millä voisi mahdollisesti olla 

häiritseviä vaikutuksia markkinoihin, olisi 

säädettävä siitä, että huutokaupataan osa 

yhden päästökauppakauden lopussa 

tapahtuneesta mahdollisesta suuresta 

tarjonnan lisääntymisestä seuraavan 

päästökauppakauden kahden 

ensimmäisen vuoden aikana. 

lisäksi direktiiviin 2003/87/EY olisi 

tehtävä joitakin tähän liittyviä muutoksia 

yhdenmukaisuuden ja 

päästökauppajärjestelmän sujuvan 

toiminnan varmistamiseksi. Direktiivin 

2003/87/EY täytäntöönpano voi johtaa 

siihen, että suuria määriä päästöoikeuksia 

huutokaupataan kunkin 

päästökauppakauden lopussa, mikä voi 

heikentää markkinoiden vakautta. Jotta 

voidaan välttää päästöoikeuksien tarjonnan 

epäsuhtainen markkinatilanne yhden 

päästökauppakauden lopussa, millä voisi 

mahdollisesti olla häiritseviä vaikutuksia 

markkinoihin, olisi säädettävä siitä, että 

kyseiset päästöoikeudet lisätään 

markkinavakausvarantoon kyseisen 
päästökauppakauden lopussa. 

Tarkistus 5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Komission asetuksessa (EU) N:o 

176/20141a säädettiin 900 miljoonan 

päästöoikeuden ”takapainottamisesta” 

vuosista 2014–2016 vuosiksi 2019 ja 2020 

(päästökauppajärjestelmän vaiheen 3 

loppu). Näiden takapainotettujen 

päästöoikeuksien huutokauppaaminen 

saisi aikaan vaikutuksen, joka olisi 

ristiriidassa markkinavakausvarantoa 

koskevan nykyisen ehdotuksen toivotun 

vaikutuksen eli päästöjen ylijäämän 

vähentämisen kanssa. Tästä syystä 

takapainotettuja päästöoikeuksia ei pitäisi 

huutokaupata, vaan ne olisi lisättävä 

suoraan markkinavakausvarantoon. 

 __________________ 

 1a Komission asetus (EU) N:o 176/2014, 

annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, 

asetuksen (EU) N:o 1031/2010 

muuttamisesta erityisesti vuosina 
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2013-2020 huutokaupattavien 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

määrän vahvistamiseksi (EUVL L 56, 

26.2.2014, s. 11). 

Tarkistus 6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 b) On tärkeää, että 

päästökauppajärjestelmä kannustaa 

hiilitehokkaaseen kasvuun ja että 

suojataan niiden eurooppalaisten 

teollisuudenalojen kilpailukyky, joihin 

kohdistuu todellinen hiilivuotoriski. 

Euroopan parlamentti painotti 4 päivänä 

helmikuuta 2014 kilpailukykyistä ja 

kestävää eurooppalaista terästeollisuutta 

koskevasta toimintasuunnitelmasta 

antamassaan päätöslauselmassa, että 

”komission on käsiteltävä 

konkreettisemmin ja 

yksityiskohtaisemmin 

hiilivuotokysymystä”. Päätelmissä, jotka 

23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 

kokoontunut Eurooppa-neuvosto antoi 

vuoteen 2030 ulottuvista ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteista, annettiin 

selkeät ohjeet päästöoikeuksien 

ilmaisjaon ja hiilivuotosäännösten 

jatkamisesta vuoden 2020 jälkeen, ja 

niissä todettiin, että ”kansainvälisen 

kilpailukyvyn säilyttämiseksi näiden 

alojen tehokkaimpien laitosten ei pitäisi 

joutua maksamaan kohtuuttomia 

hiilikustannuksia, jotka johtavat 

hiilivuotoon”. Olisi otettava käyttöön 

oikeasuhteisia toimenpiteitä, jotka 

heijastavat niiden käyttöönottohetkellä 

voimassa olevaa hiilidioksidin hintaa, 

jotta voitaisiin suojata niitä 

teollisuudenaloja, joihin kohdistuu 

todellinen hiilivuotoriski, niiden 

kilpailukykyyn kohdistuvilta kielteisiltä 

vaikutuksilta ja näin välttää se, että 

kaikkein tehokkaimmille laitoksille 
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aiheutuu lisäkustannuksia 

päästökauppajärjestelmästä. Komission 

olisi tarkistettava direktiiviä 2003/87/EY 

ja erityisesti sen 10 a artiklaa tämän 

osalta. Kun tavoitteena on rakentaa 

energian sisämarkkinat, kyseisen 

tarkistuksen yhteydessä olisi ehdotettava 

myös nykyisestä valtiontukiin 

perustuvasta mekanismista poikkeavia 

unionin laajuisia yhtenäisiä toimia, joilla 

hyvitetään sähkölaskuun siirtyneet 

hiilidioksidikustannukset, jotta voidaan 

varmistaa täysin tasapuoliset 

toimintaedellytykset. 

Tarkistus 7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Komission olisi tarkasteltava uudelleen 

markkinavakausvarannon toimivuutta sen 

soveltamisesta saadun kokemuksen 

perusteella. Markkinavakausvarannon 

toiminnan uudelleentarkastelussa olisi 

erityisesti tarkasteltava sitä, ovatko säännöt 

päästöoikeuksien lisäämisestä varantoon 

asianmukaisia suhteessa tavoitteeseen eli 

rakenteellisten tarjonnan ja kysynnän 

välisen epäsuhtien korjaamiseen. 

(4) Komission olisi tarkasteltava uudelleen 

markkinavakausvarannon toimivuutta sen 

soveltamisesta saadun kokemuksen 

perusteella kolmen vuoden kuluessa 

markkinavakausvarannon toiminnan 

alkamispäivästä. 

Markkinavakausvarannon toiminnan 

uudelleentarkastelussa olisi erityisesti 

tarkasteltava sitä, ovatko säännöt 

päästöoikeuksien lisäämisestä varantoon ja 

varannosta vapauttamisesta asianmukaisia 

suhteessa tavoitteeseen eli rakenteellisten 

tarjonnan ja kysynnän välisen epäsuhtien 

korjaamiseen. Uudelleentarkastelun 

yhteydessä olisi tarkasteltava myös 

markkinavakausvarannon vaikutusta 

unionin teollisuuden kilpailukykyyn sekä 

hiilivuotoriskiin. 

Tarkistus 8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklaa ja (5) Direktiivi 2003/87/EY olisi sen vuoksi 



 

 

 PE559.011/ 7 

 FI 

13 artiklan 2 kohtaa olisi muutettava, muutettava, 

Perustelu 

Ei ole tarvetta viitata tiettyihin muutettaviin artikloihin. 

Tarkistus 9 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan markkinavakausvaranto, 

joka aloittaa toimintansa 1 päivänä 

tammikuuta 2021. 

1. Perustetaan vuonna 2018 

markkinavakausvaranto, joka aloittaa 

toimintansa viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2018. 

Tarkistus 10 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio varmistaa, että komission 

asetuksen (EU) N:o 176/20141a 

mukaisesti takapainotetut päästöoikeudet 

lisätään suoraan 

markkinavakausvarantoon. 

 __________________ 

 1a Komission asetus (EU) N:o 176/2014, 

annettu 25 päivänä helmikuuta 2014, 

asetuksen (EU) N:o 1031/2010 

muuttamisesta erityisesti vuosina 

2013-2020 huutokaupattavien 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

määrän vahvistamiseksi (EUVL L 56, 

26.2.2014, s. 11). 

Tarkistus 11 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Jakamattomiksi päästöoikeuksiksi 

katsotaan uusien osallistujien varantoon 
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päästökauppakauden lopussa jäävät 

päästöoikeudet ja päästöoikeudet, joita ei 

ole jaettu laitosten sulkemisten tai 

sähköalan nykyaikaistamista koskevan 

poikkeuksen vuoksi. Kaikkia tällaisia 

jakamattomia päästöoikeuksia ei 

huutokaupata kolmannen 

päästökauppakauden lopussa, vaan ne 

lisätään suoraan 

markkinavakausvarantoon. 

Tarkistus 12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio julkaisee kunakin vuonna 

liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärän seuraavan vuoden 

15 päivään toukokuuta mennessä. 

Liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärän perustana vuonna x on 

kyseisen kauden aikana 1 päivästä 

tammikuuta 2008 myönnettyjen 

päästöoikeuksien kumulatiivinen määrä, 

mukaan lukien päästöoikeudet, jotka 

kyseisenä kautena on myönnetty direktiivin 

2003/87/EY 13 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, sekä laitosten hyödyntämät 

oikeudet käyttää EU:n 

päästökauppajärjestelmän nojalla 

kansainvälisiä hyvityksiä ennen 31 päivää 

joulukuuta vuonna x syntyneiden päästöjen 

osalta; tästä vähennetään EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvista 

laitoksista peräisin olevat todennettujen 

päästöjen kumulatiiviset määrät tonneina 

1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän 

joulukuuta vuonna x väliseltä ajalta, 

direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 

4 kohdan mukaisesti mitätöidyt 

päästöoikeudet sekä varannossa olevien 

päästöoikeuksien määrä. Huomioon ei 

oteta vuosien 2005 ja 2007 välisenä 

kolmivuotiskautena syntyneitä päästöjä 

sekä näitä päästöjä varten myönnettyjä 

päästöoikeuksia. Ensimmäisen kerran 

2. Komissio julkaisee kunakin vuonna 

liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärän seuraavan vuoden 

15 päivään toukokuuta mennessä. 

Liikkeelle laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärän perustana vuonna x on 

kyseisen kauden aikana 1 päivästä 

tammikuuta 2008 myönnettyjen 

päästöoikeuksien kumulatiivinen määrä, 

mukaan lukien päästöoikeudet, jotka 

kyseisenä kautena on myönnetty direktiivin 

2003/87/EY 13 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti, sekä laitosten hyödyntämät 

oikeudet käyttää EU:n 

päästökauppajärjestelmän nojalla 

kansainvälisiä hyvityksiä ennen 31 päivää 

joulukuuta vuonna x syntyneiden päästöjen 

osalta; tästä vähennetään EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvista 

laitoksista peräisin olevat todennettujen 

päästöjen kumulatiiviset määrät tonneina 

1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän 

joulukuuta vuonna x väliseltä ajalta, 

direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 

4 kohdan mukaisesti mitätöidyt 

päästöoikeudet sekä varannossa olevien 

päästöoikeuksien määrä. Huomioon ei 

oteta vuosien 2005 ja 2007 välisenä 

kolmivuotiskautena syntyneitä päästöjä 

sekä näitä päästöjä varten myönnettyjä 

päästöoikeuksia. Ensimmäisen kerran 
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määrä julkaistaan 15 päivänä toukokuuta 

2017. 

määrä julkaistaan 15 päivänä toukokuuta 

2016. 

Tarkistus 13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kunakin vuonna vuodesta 2021 alkaen 

varantoon lisätään päästöoikeuksia määrä, 

joka vastaa 12 prosenttia liikkeelle 

laskettujen päästöoikeuksien 

kokonaismäärästä vuonna x-2, sellaisena 

kuin se on julkaistu toukokuussa vuonna 

x-1, ellei varantoon lisättävien 

päätösoikeuksien määrä ole alle 

100 miljoonaa. 

3. Perustetun varannon oikea-aikaista 

täytäntöönpanoa koskevan 1 artiklan 

1 kohdan mukaisesti varantoon lisätään 

viipymättä päästöoikeuksia määrä, joka 

vastaa 12 prosenttia liikkeelle laskettujen 

päästöoikeuksien kokonaismäärästä 

vuonna x-1, sellaisena kuin se on julkaistu 

toukokuussa vuonna x-1, ellei varantoon 

lisättävien päätösoikeuksien määrä ole alle 

100 miljoonaa. 

Tarkistus 14 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2021 

huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 

joita ei myönnetä maksutta 10 a ja 10 c 

artiklan mukaisesti ja joita ei lisätä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksellä [OPEU please insert number 

of this Decision when known] perustettuun 

markkinavakausvarantoon(*).” 

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2018 

huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 

joita ei myönnetä maksutta 10 a ja 10 c 

artiklan mukaisesti ja joita ei lisätä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksellä [Julkaisutoimisto: Lisätään 

tämän päätöksen numero, kun se 

tunnetaan.] perustettuun 

markkinavakausvarantoon(*). 
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Tarkistus 15 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

10 artikla – 1a kohta uusi  

 

Komission teksti Tarkistus 

”1a. Jos jäsenvaltioiden 

huutokauppaamien päästöoikeuksien 

määrä kunkin 13 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun kauden viimeisenä vuonna 

ylittää yli 30 prosentilla 

huutokaupattavien päästöoikeuksien 

odotetun keskimääräisen määrän 

seuraavan kauden kahtena ensimmäisenä 

vuotena ennen päätöksen [OPEU please 

insert number of this Decision when 

known] 1 artiklan 3 kohdan soveltamista, 

kaksi kolmannesta määrien välisestä 

erosta on vähennettävä 

huutokaupattavien päästöoikeuksien 

määristä kauden viimeisenä vuonna ja 

lisättävä tasaerinä jäsenvaltioiden 

huutokauppaamiin määriin seuraavan 

kauden kahtena ensimmäisenä vuonna.” 

1a. Päästökauppakauden lopussa uusien 

osallistujien varannossa käyttämättä 

olevat päästöoikeudet ja muut 

päästöoikeudet, joita ei ole jaettu 

sulkemisen tai sähköalaa koskevan 

poikkeuksen vuoksi, katsotaan 

”jakamattomiksi päästöoikeuksiksi”. 

Kaikki tällaiset jakamattomat 

päästöoikeudet lisätään suoraan 

markkinavakausvarantoon. 

Tarkistus 16 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/887/EY 

10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale  

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a. Korvataan 10 artiklan 3 kohdan 

ensimmäisen alakohdan johdantokappale 

seuraavasti: 

”3. Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 

päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 

tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 

2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien 

huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 

luettuina kaikki 2 kohdan b ja 

c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta 

saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava 

määrä, on käytettävä yhteen tai useampaan 

”3. Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 

päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 

tuloja käytetään. Vähintään 50 prosenttia 

2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien 

huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 

luettuina kaikki 2 kohdan b ja 

c alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta 

saadut tulot, taikka näitä tuloja vastaava 

määrä, käytetään yhteen tai useampaan 
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seuraavista tarkoituksista: seuraavista tarkoituksista: 

Perustelu 

Huutokaupasta saatujen tulojen käyttövelvoitteen täsmentäminen estää käyttämästä varoja 

budjettivajeen paikkaamiseen. Näin huutokaupasta saatuja tuloja käytetään todella 

ilmastonmuutoksen käsittelemiseen ja tukemaan unionin siirtymistä vähähiiliseen talouteen 

vuoden 2008 ilmasto- ja energiapaketin periaatteiden mukaisesti. 

Tarkistus 17 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)  

Direktiivi 2003/87/EY 

10 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 

ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 

seuraavasti: 

 ”Kun komissio on toteuttanut 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

mukautuksen, päätöksellä 

[Julkaisutoimisto: Lisätään tämän 

päätöksen numero, kun se tunnetaan] 

perustettuun markkinavakausvarastoon 

lisätään päästöoikeuksien määrän lisäystä 

vuosina 2019 ja 2020 vastaava määrä, 

kuten esitetään komission asetuksen (EU) 

N:o 1031/2010* liitteessä IV. 

 _______________ 

 * Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, 

annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

kaupan järjestelmän toteuttamisesta 

yhteisössä annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2003/87/EY mukaisen 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 

huutokaupan ajoituksesta, 

hallinnoinnista ja muista näkökohdista 

(EUVL L 302, 18.11.2010, s. 1).” 
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Tarkistus 18 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

10 a artikla – 8 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 c. Lisätään 10 a artiklan 8 kohtaan 

toisen alakohdan jälkeen alakohta 

seuraavasti: 

 ”300 miljoonaa päästöoikeutta annetaan 

vähitellen saataville päätöksellä 

[Julkaisutoimisto: Lisätään tämän 

päätöksen numero, kun se tunnetaan] 

perustetun markkinavakausvarannon 

toiminnan alkamispäivästä 31 päivään 

joulukuuta 2025 saakka tämän kohdan 

mukaisesti ja teollisiin 

innovaatiohankkeisiin tämän direktiivin 

liitteessä I luetelluilla aloilla tässä 

kohdassa tarkoitettujen objektiivisten ja 

avointen kriteerien perusteella. Nämä 

300 miljoonaa päästöoikeutta otetaan 

päätöksen [Julkaisutoimisto: Lisätään 

tämän päätöksen numero, kun se 

tunnetaan] 1 artiklan 1 b kohdassa 

tarkoitetuista jakamattomista 

päästöoikeuksista.” 

Tarkistus 19 

Ehdotus päätökseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Direktiivin 2003/87/EY 

uudelleentarkastelu 

 Komissio tarkastelee … päivään …kuuta 

…+ mennessä uudelleen direktiiviä 

2003/87/EY, jotta voidaan tehokkaasti 

suojata niitä unionin teollisuudenaloja, 

joihin kohdistuu todellinen hiilivuotoriski, 

ottaa käyttöön tarkempi päästöoikeuksien 

jakomenetelmä ja kannustaa 
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hiilitehokkaaseen kasvuun lisäämättä 

päästöoikeuksien ylitarjontaa. Komissio 

ottaa uudelleentarkastelussa huomioon 23 

ja 24 päivänä lokakuuta 2014 

kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 

päätelmät erityisesti 

hiilivuotosäännöksistä ja 

päästöoikeuksien ilmaisjaon jatkumisesta, 

jotta direktiivi vastaisi paremmin 

muuttuvia tuotantotasoja ja siinä 

kannustettaisiin mahdollisimman 

tehokkaaseen toimintaan. Komissio 

harkitsee myös unionin laajuisia 

yhtenäisiä toimia, joilla hyvitetään tästä 

direktiivistä johtuvat välilliset 

hiilikustannukset, jotta voidaan varmistaa 

tasapuoliset toimintaedellytykset 

maailmanlaajuisesti ja unionin tasolla. 

Tarvittaessa komissio esittää Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

säädösehdotuksen tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen. 

 ________________ 

 + Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: 

kuuden kuukauden kuluttua tämän 

päätöksen voimaantulosta. 

Tarkistus 20 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio tarkastelee uudelleen 31 päivään 

joulukuuta 2026 mennessä EU:n 

hiilimarkkinoiden sujuvaa toimintaa 

koskevan analyysin perusteella 

markkinavakausvarantoa ja tekee 

tarvittaessa ehdotuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Uudelleentarkastelussa kiinnitetään 

erityistä huomiota prosenttimäärään, jota 

käytetään määrittämään varantoon 

1 artiklan 3 kohdan mukaisesti lisättävien 

päästöoikeuksien määrä sekä 1 artiklan 

4 kohdan mukaiseen liikkeelle laskettujen 

päästöoikeuksien kokonaismäärään 

Kolmen vuoden kuluessa 

markkinavakausvarannon toiminnan 

alkamispäivästä komissio tarkastelee 

uudelleen EU:n hiilimarkkinoiden sujuvaa 

toimintaa koskevan analyysin perusteella 

markkinavakausvarantoa ja tekee 

tarvittaessa ehdotuksen Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Uudelleentarkastelussa kiinnitetään 

erityistä huomiota prosenttimäärään, jota 

käytetään määrittämään varantoon 

1 artiklan 3 kohdan mukaisesti lisättävien 

päästöoikeuksien määrä sekä 1 artiklan 

4 kohdan mukaiseen liikkeelle laskettujen 

päästöoikeuksien kokonaismäärään 
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liittyvän kynnysarvon numeeriseen arvoon. liittyvän kynnysarvon numeeriseen arvoon. 

Uudelleentarkastelun yhteydessä komissio 

tarkastelee myös 

markkinavakausvarannon vaikutusta 

Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn 

sekä hiilivuotoriskiin. 

Markkinavakausvarannon 

asetteluarvojen määräaikaistarkistus 

kaksi vuotta ennen uuden vaiheen 

käynnistämistä on tarpeen, jotta voidaan 

varmistaa, että asetteluarvot ovat edelleen 

tarkoituksenmukaisia siten, että samalla 

säilytetään markkinoiden varmuus. 

 


