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LYHYET PERUSTELUT

EU:n päästökauppajärjestelmä käynnistyi 1. tammikuuta 2005, ja se on yksi EU:n 
ilmastopolitiikan tärkeimmistä välineistä, koska sillä voidaan saavuttaa absoluuttisia 
päästövähennyksiä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Komissio on neuvoston pyynnöstä 
laatinut ehdotuksen direktiivin muuttamisesta, jotta voidaan parantaa 
päästökauppajärjestelmän varmuutta ja ennakoitavuutta. Direktiivillä on erityisesti tarkoitus 
kodifioida polttolaitoksen tulkinta, jotta päästään eroon epäyhtenäisyydestä direktiivin 
soveltamisessa, kun direktiivi ulotetaan koskemaan uusia aloja ja kaasuja vuoden 2013 
jälkeisellä kaudella. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa koskee pääasiassa 
kansallisia hallituksia ja alueellisia maaryhmittymiä. Se ei ensinäkemällä näyttäisi koskevan 
suoraan alueellisia viranomaisia. Tämä on kuitenkin kovin lyhytnäköistä, koska markkinoille 
tulevat polttolaitokset sijoitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle ja laitosten tehokkuus 
jäsenvaltion pyrkiessä mukautumaan uusiin energianlähteisiin sekä jäsenvaltion toiminta 
päästökauppamarkkinoilla vaikuttavat suoraan paikalliseen ympäristöön, alueen taloudelliseen 
kehitykseen ja sen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllisyyteen.

Komission ehdotus on erittäin tekninen ja täsmällinen asiakirja, joka on erottamaton osa 
kansainvälisiä sopimuksia.

Kuten komissaari Hübner hiljattain totesi, Euroopan aluekehityspolitiikka on uusine 
sääntöineen ohjelmakaudella 2007–2013 tärkeä tekijä kestävän, kilpailukykyisen ja varman 
energiapolitiikan rahoituksessa. Koheesiopolitiikassa on valmistauduttu lisäämään kaudella 
2007–2013 sen jo nyt merkittävää panosta haasteena olevaan varman ja kestävän 
energiansaannin varmistamiseen. Konkreettisesti ilmaistuna 15,2 miljardia euroa 
koheesiopolitiikan kyseisen kauden varoista on tarkoitettu käytettäväksi uusiutuvaa energiaa 
ja energiatehokkuutta koskeviin investointeihin.

Koska investoinnit ovat suuria ja koska on tärkeää, että asianomaiset alueet kykenevät 
valvomaan EU:n rakennerahastoista tehtyjen investointien ja alueilla näistä investoinneista
hyötyvien polttolaitosten tehokkuuden välistä suhdetta, lausunnon valmistelija ehdottaa, että 
aluekehitysvaroista vastaaville alueellisille viranomaisille ja paikallishallinnon viranomaisille 
annetaan tiedot 

 niiden alueella olevien laitosten päästökauppatoimista, jotta ne voivat arvioida niiden 
aluekehitysrahastomenojen vaikutuksia, joiden tarkoituksena on auttaa laitoksia 
käyttäviä yrityksiä vaihtamaan käyttämänsä teknologia ja siirtymään puhtaan tai 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöön.

Parlamentti on hiljattain todennut1, että monet unionin alueista ja varsinkin pääasiassa 
matkailusta elävät alueet ovat erittäin riippuvaisia edullisista lentoyhteyksistä, joilla voidaan 
varmistaa tärkeän matkailualan tulevaisuus. Näin ollen on maiden, kuten Kypros, Kreikka ja 
Malta, sekä unionin syrjäisimpien alueiden etujen mukaista varmistaa, että huolehditaan 
oikeudenmukaisesta tasapainosta ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämättömien 
lieventämistoimien ja kestävän edullisen lentomatkustamisen välillä.

                                               
1 Ks. Sudren mietintö syrjäisimpiä alueita koskevasta strategiasta.
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Ensimmäisestä päästökauppakaudesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että lupien hinta 
voi vaihdella erittäin suuresti, mikä aiheuttaa epävarmuutta niissä, jotka harkitsevat 
investoimista energiaa säästäviin tai uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin hankkeisiin, ja 
vähentää näin investointihalukkuutta. Uuteen järjestelmään olisi sisällytettävä toimia, joilla 
voidaan vähentää keinottelua; keinottelulla voi olla tuhoisia vaikutuksia, kuten on nähty viime 
aikoina muilla markkinoilla elintarvikkeista öljyyn.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 
toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. Sen 
vuoksi huutokaupan olisi oltava 
jakamisen perusperiaate, sillä 
huutokauppa on yksinkertaisin jakotapa, 
ja sitä pidetään yleensä myös
taloudellisesti tehokkaimpana. Sen avulla 
voidaan myös ehkäistä ansiottomat voitot 
ja turvata uusille osallistujille ja 
keskimääräistä nopeammin kasvaville 
talouksille samanlainen kilpailuasema jo 
olemassa olevien laitosten kanssa.

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 
toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. 
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuvaa päästöoikeuksien ilmaista 
jakamista pidetään taloudellisesti 
tehokkaimpana tapana, jolla voidaan 
asettaa vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavia tekniikoita ja 
vähentämistavoitteen saavuttamista 
koskevia kannustimia. Sen avulla voidaan 
myös ehkäistä ansiottomat voitot ja turvata 
uusille osallistujille ja keskimääräistä 
nopeammin kasvaville talouksille 
samanlainen kilpailuasema jo olemassa 
olevien laitosten kanssa.

Perustelu

Huutokauppa ei ole paras vaihtoehto, kun halutaan perustaa kustannustehokas ja toimiva 
päästöoikeuksien kauppajärjestelmä, jolla todella autetaan saavuttamaan 
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vähentämistavoitteet minimikustannuksin. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuva jako on parempi järjestelmä, jolla saavutetaan ekologinen tehokkuus 
minimikustannuksin, kuten parhaillaan meneillään olevassa ECOFYS:in IFIEC-menetelmästä 
tekemässä tutkimuksessa osoitetaan.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden on 
investoitava huomattavasti talouksiensa 
hiili-intensiteetin vähentämiseen vuoteen 
2020 mennessä ja niiltä jäsenvaltioilta, 
joissa asukasta kohden laskettu tulo on 
vielä huomattavasti yhteisön keskiarvoa 
pienempi ja joiden talous ei ole 
saavuttanut rikkaampien jäsenvaltioiden 
tasoa, vaaditaan suuria ponnistuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
estäminen ja parhaan mahdollisen 
taloudellisen tehokkuuden turvaaminen 
EU:n siirtyessä kohti vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta 
ovat tavoitteita, jotka oikeuttavat talouden 
alojen erilaisen kohtelun yhteisön 
järjestelmään kuuluvissa eri 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tarpeen 
kehittää muita mekanismeja, joilla 
tuetaan niiden jäsenvaltioiden 
ponnistuksia, joissa asukasta kohden 
laskettu tulotaso on suhteellisen alhainen 
ja kasvunäkymät hyvät. 
Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 90 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia 
tästä määrästä olisi jaettava edellä 
tarkoitetuille jäsenvaltioille käytettäväksi 
päästöjen vähentämiseen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

Poistetaan.



PE406.005v02-00 6/29 AD\734965FI.doc

FI

sopeutumiseen. Tämän 10 prosentin 
jakamisessa olisi otettava huomioon 
asukasta kohden laskettu tulotaso vuonna 
2005 sekä jäsenvaltion kasvunäkymät.
Muita suurempi määrä olisi jaettava 
jäsenvaltioille, joissa on alhainen tulotaso 
ja hyvät kasvunäkymät. Jäsenvaltioiden, 
joissa keskimääräinen tulotaso asukasta 
kohden on yli 20 prosenttia suurempi 
kuin yhteisön keskiarvo, olisi 
osallistuttava tähän jakoon elleivät 
asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut koko 
paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Perustelu

Mukautus on tarpeen vertailuarvoihin perustuvaan järjestelmään siirtymistä ajatellen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään 
seuraaviin: kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen; ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen; päästöjen 
vähentämistä ja muutoksen seurauksiin 
sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen; uusiutuvia 
lähteitä käyttävien energiamuotojen 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
EU:n sitoumus uusiutuvan energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä; energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 

Poistetaan.
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osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen 
rahastoon; metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Perustelu

Mukautus on tarpeen vertailuarvoihin perustuvaan järjestelmään siirtymistä ajatellen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin.

(16) Päästöoikeuksien kauppa on väline, 
jolla on tarkoitus auttaa saavuttamaan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevat tavoitteet minimikustannuksin. 
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuvalla päästöoikeuksien ilmaisella 
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Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

jakamisella asetetaan tarvittavat 
tehokkuuden parantamista koskevat 
kannustimet. Sekä osallistuville laitoksille 
että epäsuorasti kuluttajille aiheutuvat 
päästöoikeuksien kauppaa koskevan 
järjestelmän kustannukset voidaan näin 
rajata rahoitustarpeisiin, jotka koskevat 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Päästökaton mukaisesti edelleen sallitut 
hiilidioksidipäästöt eivät siis aiheuta 
kustannuksia yhteisölle. Ne aiheuttavat 
niitä vain siinä tapauksessa, että niihin 
sovelletaan tulevia, tiukempia 
vähennystavoitteita. Tällainen 
rajoittaminen ei vaaranna mitenkään 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteita. 
Hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteen saavuttaminen 
voidaan varmistaa asettamalla 
vertailuarvot oikein. Mahdollisuus säätää 
vertailuarvoja alaspäin tulevina vuosina 
mahdollistaa 
kokonaisvähentämistavoitteen 
saavuttamisen. Edellä esitetyn vuoksi 
vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuva päästöoikeuksien ilmaisen 
jakamisen olisi vuodesta 2013 oltava 
vakiokäytäntö kaikilla aloilla ja koko 
kauden ajan.

Perustelu

Huutokauppa ei ole paras vaihtoehto, kun halutaan perustaa kustannustehokas ja toimiva 
päästöoikeuksien kauppajärjestelmä, jolla todella autetaan saavuttamaan 
vähentämistavoitteet minimikustannuksin. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuva jako on parempi järjestelmä, jolla saavutetaan ekologinen tehokkuus 
minimikustannuksin, kuten parhaillaan meneillään olevassa ECOFYS:in IFIEC-menetelmästä 
tekemässä tutkimuksessa osoitetaan.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. 
Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen 
vuosittain samansuuruisella määrällä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

Poistetaan.

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisenä markkinoiden ohjaamiseksi kohti 
ilmastoystävällistä kulutusta. Ilmainen jakaminen häiritsee markkinamekanismin toimintaa, 
kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi huomattavasti byrokratiaa ja 
palkitsisi parhaita toimijoita. Hiilivuoto ja eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen 
kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin 
kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava ulkomaisella päästöoikeuksien tuontia 
koskevalla vaatimuksella.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
("benchmarks"), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta tehokkaimmat tekniikat, 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi ilmaisjaosta 
laitoksille olisi annettava koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistettuja ja alakohtaisia 
sääntöjä ("benchmarks"), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat. 
Mitkään näistä säännöistä eivät saisi 
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korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia 
asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian 
markkinoilla. Sääntöjä olisi sovellettava 
uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat 
samaa toimintaa kuin olemassa olevat 
laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

kannustaa lisäämään päästöjä tehottomista 
laitoksista.

Perustelu

Jakomekanismin periaate olisi oltava vertailuarvoissa, jotka perustuvat kaikkien alojen 
todelliseen tuotantoon. Tämän vuoksi lisämääräyksiä, jotka koskevat uusia osallistujia jne., ei 
tarvita; ne voidaan poistaa. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuva jako antaa 
tilaa tehokkaiden tuottajien kasvulle tehottomien tuottajien kustannuksella ja hyödyttää 
yleisiä ilmastopoliittisia tavoitteita.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
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Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
vahvistaa vertailuarvoihin perustuvan 
ilmaisen päästöoikeusjärjestelmän
asianomaiset perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille.

Perustelu

Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuva vertailuarvojärjestelmä on toimivin 
ja kustannustehokkain ratkaisu.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi.
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maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Perustelu

Vertailuarvojärjestelmän vahvistamisella voidaan minimoida hiilivuodon uhka. Ei ole 
kuitenkaan järkevää lykätä hiilivuodon uhkaamien alojen täsmentämistä vuoteen 2010. Näin 
vain lykättäisiin tarpeellisia investointeja. Yhden vuoden pitäisi riittää komissiolle päätöksen 
tekemiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 
aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia. 
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain samansuuruisella 
määrällä siten, että ilmaiseksi jakaminen 
loppuu vuoteen 2020 tultaessa. Yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden olisi edelleen 
tavoiteltava sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava tavalla, joka 
ilmentää sen kykyä löytää keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä korvaavia 
polttoaineita. Tämä tarkoittaa, että 
80 prosenttia päästöoikeuksista jaettaisiin 
ilmaiseksi vuonna 2013, ja sen jälkeen 
ilmailulle ilmaiseksi jaettavia 
päästöoikeuksia vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
olisi edelleen tavoiteltava sopimusta 
maailmanlaajuisista toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.
Komission olisi hyväksyttävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joilla 
lievennetään mahdollisia kielteisiä 
taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia 
Euroopan unionin syrjäisimpiin alueisiin 
ja saariin, mukaan lukien pienet 
saarijäsenvaltiot, sekä pohjoisen 
harvaanasuttuihin alueisiin, joihin tämän 
direktiivin säännöksiä sovelletaan.]]
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa, 
siirtymäkauden päästöoikeuksien yhteisön 
laajuista jakamista, päästöjen tarkkailua, 
raportointia ja todentamista, todentajien 
akkreditointia sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
vertailuarvojärjestelmään perustuvaa
päästöoikeuksien myöntämistä, päästöjen 
tarkkailua, raportointia ja todentamista, 
todentajien akkreditointia sekä hankkeita 
koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Ilmaista siirtymäkauden jakamista ei ole, sillä vertailuarvojärjestelmä on määrä ottaa 
käyttöön myös energiaintensiivisillä aloilla. Vertailuarvojärjestelmässä käydään 
huutokauppaa vain siinä tapauksessa, että laitos ei yllä vertailuarvoon.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tietyn alan toiminnanharjoittajille 
10 a artiklan 2 kohdan toisen virkkeen 
mukaisesti tuotannon lisäyksen johdosta 
myönnettyjen lisäpäästöoikeuksien määrä 
ylittää kyseisen alan 
toiminnanharjoittajien jälkitarkistuksissa 
todetun tuotannon vähentymisen johdosta 
palauttamien päästöoikeuksien määrän, 
alan vertailuarvoja alennetaan 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen epätasapainoista vuotta 
seuraavana vuonna varmistaen, että 
saavutetaan 9 artiklassa tarkoitettu 
päästöjen kokonaisvähennys. Tätä varten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden 
huhtikuun 30 päivään mennessä, onko 
päästöoikeuksien määrä ylitetty.

Perustelu

Kun päästöoikeuksien ilmaisjako tapahtuu todellisen tuotannon jälkitarkistuksen perusteella, 
varmistetaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite, päästään tehokkaaseen kasvuun ja 
vältetään ansiottomat voitot (osoitettu ECOFYS:in tutkimuksessa IFIEC-menetelmästä). 
Tuotannon kasvaessa jälkitarkistus voi johtaa lisäpäästöoikeuksiin yhden vuoden aikana. 
Kokonaistavoitteen täyttyminen on kuitenkin varmistettava. Jos jaetut päästöoikeudet ylittävät 
suunnitelman, eri vertailuarvoja on tarkistettava alaspäin noudattaen korjausmekanismia, 
joka vahvistetaan 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti.



PE406.005v02-00 16/29 AD\734965FI.doc

FI

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Päästöoikeuksien huutokauppa

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.
2. Kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:
(a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, 
jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista 
päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 
2005;
(b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.
Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 
eivät osallistuneet yhteisön järjestelmään 
vuonna 2005, kyseisten jäsenvaltioiden 
osuus lasketaan niiden yhteisön 
järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia 
mukautetaan tarvittaessa suhteellisesti 
siten, että voidaan varmistaa 
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jakoprosentiksi 10.
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, 
mukaan luettuina kaikki tulot kyseisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:
(a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
(b) uusiutuvia energiamuotoja 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
yhteisön sitoumus uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian 20 prosentin osuudesta 
vuoteen 2020 mennessä sekä yhteisön 
sitoumus energiatehokkuuden 
tehostamisesta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä;
(c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;
(d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;
(e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;
(f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja
(g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.
4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
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käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.
5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan 
ajankohtia, hallinnointia ja muita 
näkökohtia koskevan asetuksen, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi. Huutokaupat on 
suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. 
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euroa vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
lähtien jaettava kaikki päästöoikeudet 
ilmaiseksi koko kaudelle. Komissio 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

hyväksyy viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2009 yhteisön laajuisia ja täysin 
yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
alojen määritelmä on kuitenkin keskeinen 
osa, ja siksi siihen tehtävät muutokset 
edellyttävät säädöksen antamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
eikä sillä kannusteta päästöjen lisäämiseen. 

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, 
josta seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä 
kuin yhteisön vähennykset, komissio 
tarkastelee edellä tarkoitettuja 
toimenpiteitä uudelleen varmistaakseen, 
että päästöoikeuksia jaetaan ilmaiseksi 
ainoastaan, jos se on kyseisen sopimuksen 
mukaisesti täysin perusteltua.

Perustelu

EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi ei tarvita päästöoikeuksien 
huutokauppaa. Huutokauppa nostaisi jyrkästi energian hintoja, haittaisi teollisuuden 
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kilpailukykyä ja veisi kuluttajilta ostovoimaa. Ilmaisjako yhdessä yhteisön laajuisten 
vertailuarvojen ja niitä koskevien jälkitarkistusten (todellinen tuotanto huomioiden) kanssa on 
parempi vaihtoehto.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille, 
eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

2. Laitoksille jaettavien päästöoikeuksien 
määrässä on otettava huomioon laitoksen 
arvioidun keskimääräisen 
vuosituotantovolyymin laskennallinen 
tulos, laitoksen vertailuarvo sekä 
laitoksen käyttöönotosta 
päästökauppakaudella kuluneiden 
kalenterivuosien määrä. Jos jonkun 
kalenterivuoden tuotantovolyymi 
poikkeaa arvioidusta keskimääräisestä 
vuosituotannosta, toiminnanharjoittajan 
on tuotannon vähentyessä palautettava 
seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään 
mennessä asiasta vastaavalle 
viranomaiselle se määrä päästöoikeuksia, 
joka saadaan kertomalla pienentynyt 
tuotantovolyymi laitokselle annetulla 
vertailuarvolla. Jos tuotanto kasvaa, 
kyseisen viranomaisen on hakemuksesta 
jaettava seuraavan vuoden huhtikuun 
30 päivään mennessä lisäpäästöoikeuksia 
saman laskentakaavan perusteella. 
Vertailuarvot vahvistetaan [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Niissä on otettava huomioon kyseisen 
laitoksen tekninen vähennyspotentiaali. 
Vertailuarvoa määritettäessä ei vähennetä 
teknisesti väistämättömiä 
prosessipäästöjä. Sama koskee 
väistämättömiä palokaasuja. Jos 
palokaasua käytetään polttoaineena, 
päästöoikeuksia jaetaan palokaasuja 
tuottavan laitoksen 



AD\734965FI.doc 21/29 PE406.005v02-00

FI

toiminnanharjoittajalle tässä kohdassa
vahvistettujen jakoperiaatteiden 
mukaisesti.

Perustelu

Päästöoikeudet olisi jaettava ilmaiseksi yhteisön laajuisten vertailuarvojen ja todellisen 
tuotannon jälkitarkistuksen mukaisesti. Tällainen jakomenetelmä tarjoaa toimivan ja 
kustannustehokkaan välineen ilmastonmuutoksen torjuntaan. Malli on kuvattu uudessa 
2 kohdassa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. a) Jos tietyille tuotteille tai 
prosesseille ei ole vahvistettu 
vertailuarvoja [23 artiklan 3 kohdassa] 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, kyseiselle 
laitokselle jaetaan päästöoikeuksia 
päästökauppajärjestelmän toisen vaiheen 
vuosittaisen keskimäärän mukaisesti 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
kertoimella mukautettuna. Niissä on 
otettava huomioon kyseisen laitoksen 
tekninen vähennyspotentiaali.
b) Jos tuotteet tai prosessit eivät kuulu 
päästökauppajärjestelmän toiseen 
vaiheeseen, perusteena käytetään 
aikaisempien päästöjen määrää 
("grandfathering"). 

Perustelu

Kaikille tuotteille ja prosesseille ei vielä välttämättä ole annettu vertailuarvoja. Esimerkkinä 
voidaan mainita erityistuotteet, joiden osuus päästöistä on pieni. Tällaisille laitoksille on 
myönnettävä päästöoikeudet aikaisempien päästöjen määrien perusteella.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen 
asema suhteessa muihin 
lämmöntuottajiin. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta 
jaettavaa kokonaismäärää tarkistetaan 
vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

3. Direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetuille 
sähkön ja lämmön 
suurtehoyhteistuotantolaitoksille (CHP) 
jaetaan niiden sähkön ja lämmön 
tuotantoa varten vertailuarvoon 
perustuvia ilmaisia päästöoikeuksia 
rajoittamattomaksi ajaksi.

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ilmastonsuojelun kulmakivi. Direktiivissä 2004/8/EY 
edellytetään suurtehoyhteistuotannon ylläpitämistä ja lisäämistä. Olisi vastoin tarkoitusta 
luoda lisärasitteita, joita huutokaupasta koituu. Monissa tapauksissa jäsenvaltioiden toimet 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten edistämiseksi valuisivat hukkaan, nykyisten 
yhteistuotantolaitosten tuotanto vähenisi eikä laitosten määrän lisääminen ehkä toteutuisi. 
Jos huutokauppa otetaan pääasialliseksi jakomekanismiksi sähköntuotannossa, 
yhteistuotantolaitosten jättämisellä huutokaupan ulkopuolelle edistetään ilmastonsuojelua.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  6 kohta  3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.
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Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppa sähköntuotannossa merkitsee tarpeettomia lisäkustannuksia 
kuluttajille. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuva ilmaisjako tekee 
päästökauppajärjestelmästä tehokkaamman.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 
3 c artiklan 2 kohdan] mukaisesti 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 80 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä, ja 
ilmaiseksi jaettavaa määrää vähennetään 
vuosittain samansuuruisilla määrillä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

Poistetaan.

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euro vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Poistetaan.

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euro vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla  9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka kolmas vuosi sen 
jälkeen.

Poistetaan.

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön hiilidioksidin 
suhteen vähemmän tehokkaille laitoksille, 
jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:
(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(c) markkinoiden rakenne, 
merkitykselliset maantieteelliset ja 
tuotemarkkinat sekä alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle;
(d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euro vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla Poistetaan.
Toimenpiteet eräiden 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:
– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”
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Perustelu

Useimmat näistä vaikeuksista ovat ratkaistavissa vertailuarvojärjestelmällä. 
Energianhintojen jyrkässä nousutilanteessa vertailuarvojärjestelmä edistää myös 
investointeja entistä tehokkaampaan tekniikkaan. Tämäkin on kilpailuetu.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 artikla  1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Mukautus on tarpeen vertailuarvoihin perustuvaan järjestelmään siirtymistä ajatellen.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että alueelliset 
viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot 
alueellaan olevista laitoksista, jotta ne 
voivat arvioida niiden aluekehitysrahasto-
tai koheesiorahastomenojen vaikutuksia, 
joiden tarkoituksena on auttaa laitoksia 
käyttäviä yrityksiä vaihtamaan 
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käyttämänsä teknologia ja siirtymään 
puhtaan tai uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöön.
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