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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa yleisesti ottaen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ja tukee kahta 
merkittävintä Eurooppa-neuvoston asettamaa tavoitetta:

– kasvihuonekaasujen vähentäminen vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä –
tavoitetta nostetaan 30 prosenttiin, mikäli muut kehittyneet valtiot sitoutuvat 
kansainvälisellä sopimuksella "vastaaviin päästövähennyksiin ja että taloudellisesti 
edistyneemmät kehitysmaat sitoutuvat toteuttamaan asianmukaisia toimia vastuidensa 
ja valmiuksiensa mukaisesti";

– uusiutuvan energian osuuden nostaminen EU:n energiankulutuksesta 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä.

Valmistelija korostaa kuitenkin, että kasvihuonekaasujen vähentämispyrkimyksiin on 
sitouduttava maailmanlaajuisesti. Kaikkien valtioiden on kannettava kortensa kekoon ja siksi 
komission on tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että asiasta sovitaan kansainvälisesti ja että 
kyseisestä sopimuksesta tulee laaja-alainen.

Valmistelija yhtyy komission käsitykseen, jonka mukaan kunkin jäsenvaltion ponnistelut 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten lunastamiseen vuoteen 2020 
mennessä osallistumiseksi rajoittamalla EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevia kasvihuonekaasupäästöjä olisi jaettava yhteisesti.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, joka koskee sen määrittelemistä, 
millaisen panoksen jäsenvaltioiden on annettava, jotta yhteisö voi täyttää sitoumuksensa 
vähentää vuosina 2013–2020 kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat peräisin direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä (EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomat lähteet). Päätös sisältää säännöksiä päätöksen täytäntöönpanon tuloksena 
saavutettujen päästövähennysten arvioimisesta. Valmistelija pitää myönteisenä myös 
jäsenvaltioille osoitettua joustavuutta sallimalla sellaisten sertifioitujen päästövähennysten 
käyttö, jotka on saatu Kioton pöytäkirjan 12 artiklan mukaisista puhtaan kehityksen 
mekanismin hankkeista ja kolmansissa maissa toteutetuista päästöjä vähentävistä toimista.

Valmistelija on kuitenkin huolestunut siitä, että järjestely saattaa vääristää kilpailua EU:ssa, 
mikäli jäsenvaltiot eivät pane sitä täytäntöön yhdenmukaisesti. EU:n yritykset saattavat lisäksi 
kärsiä kansainvälisessä kilpailussa.

Tätä taustaa vasten valmistelija katsoo, että komission tulee seurata jatkuvasti järjestelmän 
vaikutuksia EU-laajuiseen ja kansainväliseen kilpailuun ja toimittaa näitä kysymyksiä 
tarkastelevan kokonaisvaltaisen raportin Euroopan parlamentille vuoteen 2016 mennessä.
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TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 
N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa 
ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, jotka 
johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, ja 
raportoitava hyvitysten käytöstä 4 artiklan 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 
N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa tehtävä 
selkoa kilpailua koskevista näkökohdista 
sekä ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, 
jotka johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, 
ja raportoitava hyvitysten käytöstä 
4 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii tämän päätöksen 
voimaantulon jälkeen kahden vuoden 
välein raportin, jossa se arvioi, miten 
päätöksen mukaisesti vahvistettujen 
jäsenvaltioiden sitoumusten 
täytäntöönpano on vaikuttanut kilpailuun 
kansallisella, EU:n ja kansainvälisellä 
tasolla.
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Sääntöjen noudattamista koskeva 

mekanismi
1. Mikäli jäsenvaltion 
kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, ylittävät tämän päätöksen 
3 artiklan mukaisen vuotuisen 
kasvihuonekaasupäästörajan, kyseisen 
jäsenvaltion on maksettava 
direktiivin 2003/87/EY 16 artiklassa 
säädettyä määrää vastaava 
liikapäästösakko. Liikapäästösakko on 
maksettava yhteisön rahastoon, josta 
rahoitetaan ilmastonmuutoksen 
lieventämiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen sovellettavat muutokset

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekeminen

1. Jäljempänä olevia 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan, kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään 3 artiklan mukaisia 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
sitovista päästövähennyksistä.

Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on 
tehty kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus, jossa määrätään 
3 artiklan mukaisia päästövähennyksiä 
pidemmälle ulottuvista sitovista 
päästövähennyksistä, komissio tekee 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen 
annettavan lainsäädäntöehdotuksen 
kunkin jäsenvaltion osallistumisesta 
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yhteisön lisävähentämispyrkimykseen.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä, on 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vähennettävä edelleen vuoteen 
2020 mennessä määrällä, joka vastaa 
koko sitä yhteisön 
lisävähennyspyrkimystä, joka koskee 
kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, kerrottuna sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
3. Kunkin jäsenvaltion on 3 artiklan 
mukaisesti osallistuttava yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen suhteessa 
omaan osuuteensa niistä yhteisön 
kokonaispäästöistä vuodelta 2020, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että 
kyseiset hyvitykset ovat peräisin 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
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1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen. 
Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.
5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä 
tai hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä. 
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Reaktioiden kansainvälisestä sopimuksesta käytävien neuvottelujen lopputulokseen ei pidä 
olla automaattisia, vaan niiden on perustuttava poliittiseen arviointiin ja päätöksentekoon. 
Lisäksi lisävähentämispyrkimykset olisi jaettava kansainvälisten neuvottelujen tuloksen 
perusteella.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii kertomuksen päätöksen 
täytäntöönpanosta. Komissio toimittaa 
kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2016 ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia.

Komissio laatii kertomuksen päätöksen 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa 
arvioidaan myös sitä, miten tämän 
päätöksen täytäntöönpano on vaikuttanut 
kilpailuun kansallisella, EU:n ja 
kansainvälisellä tasolla. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2016 ja liittää siihen 
tarvittaessa ehdotuksia.
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