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LYHYET PERUSTELUT

EU:n tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä 
voidaan täysin tukea, jos maailman muut kehittyneet osat ja taloudellisesti kehittyneimmät 
kehitysmaat sitoutuvat vastaaviin suhteellisiin päästövähennyksiin. Sitoutumista 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ainakin 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
voidaan myös tukea kansainvälisestä sopimuksesta riippumatta.

EU on kehittänyt päästökauppajärjestelmän keskeiseksi osaksi strategiaansa vähentää 
kasvihuonekaasuja kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Markkinoihin perustuva väline on 
arvokas työkalu, ja maailman suurimpien hiilimarkkinoiden luominen unionin toimesta sekä 
hiilestä aiheutuvien kustannusten määrittäminen on merkki sen valtavista mahdollisuuksista. 
Kokemusten perusteella on kuitenkin tunnustettava, että päästökauppadirektiiviä voidaan 
kehittää, minkä vuoksi tämä päästökauppajärjestelmän muuttamista ja laajentamista 
käsittelevä ehdotus on tervetullut.

On korostettava komission ehdotuksen laatua; siirtyminen EU:n laajuiseen päästöoikeuksien 
ylärajaan parantaa EU:n päästökauppajärjestelmän yhdenmukaisuutta ja ennustettavuutta 
vastaten samalla suureen huoleen nykyisen järjestelmän vaikutuksista kilpailuun. 
Huutokauppa on järkevä ja avoin tapa jakaa vastuuta. Siksi on pidettävä myönteisenä 
komission ehdotusta puhtaan kehityksen mekanismien ja päästökauppajärjestelmän 
yhteistoteutuksen hyvitysten käytön perusteiden selventämiseksi.

Käsiteltävän ehdotuksen parantamismahdollisuuksista voidaan mainita seuraavat:

EU:n päästökauppajärjestelmä tulisi määrittää sellaiseksi, että se voidaan yhdistää 
maailmanlaajuiseen päästökauppajärjestelmään, jos asiasta päästään kansainväliseen 
sopimukseen. On kuitenkin yhtä tärkeää, että järjestelmä voi toimia, vaikka kansainvälistä 
sopimusta ei tehtäisi.

Sellaisten kansainvälisten sitovien sopimusten puuttuessa, joihin kuuluu alakohtaisia 
määrällisesti ilmaistavissa olevia kompromisseja, "hiilivuodon" riski (eli kasvihuonekaasujen 
päästöjä aiheuttavien toimien siirtäminen EU:sta kolmansiin maihin) on asianmukaista 
ratkaisua edellyttävä keskeinen ongelma, sillä se lisää maailmanlaajuisia päästöjä ja vaarantaa 
EU-perusteisen taloudellisen toiminnan.

Teollisuudenalojen luokittelu hiilivuotoalttiuden mukaan on monimutkainen ja kriittinen 
menettely. Se tulisi tehdä täysin avoimesti ja mahdollisimman nopeasti, koska se lisää 
ennustettavuutta teollisuuden kannalta. Huomioon on otettava myös tuotantohyödykkeiden 
hinnan odotetun nousun suora ja epäsuora vaikutus. Ilmaiset päästöoikeudet tulisi yhdistää 
selviin viitearvoihin aina, kun kansainväliset sopimukset eivät takaa huutokaupan 
neutraaliutta kilpailun kannalta. Luokittelun yhteydessä on kuultava Euroopan parlamenttia, 
neuvostoa sekä eri aloja ja niiden osa-aloja.

Periaate, jonka mukaan jäsenvaltiot huutokauppaavat päästöoikeudet eniten tarjoaville 
rahoitusala mukaan lukien, on edelleen epäselvä, ja sen yksityiskohtia on tarkennettava. 
Huolimatta siitä, että näiden uusien markkinoiden mahdollisuudet ovat luonnollisesti 
kiinnostavia rahoitusmarkkinoiden toimijoiden kannalta, on pidettävä mielessä 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kokonaistavoite sekä se, että ensisijaiset toimijat 
(hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat tahot) voivat käyttää sitä kohtuullisin hinnoin. Huutokaupan
käytännön toiminta on olennainen osa päästökauppajärjestelmää koskevaa tarkistettua 
ehdotusta, ja asiaa on siksi käsiteltävä yhteispäätösmenettelyssä.

Samoin jäsenvaltioiden huutokaupasta odottamia merkittäviä tuloja ei tule pitää uutena 
tulonlähteenä, jolla täyttää tämänhetkistä vajetta, vaan pikemminkin uutena strategisena 
mahdollisuutena tukea kestävää kehitystä, vaikutusten lieventämistä, teknistä innovointia ja 
tutkimusta samoin kuin kehitysmaille ja erityisesti vähiten kehittyneille maille annettavaa
apua mukautumisprosessissa. Tällaiset prioriteetit edellyttävät asianmukaista avoimuutta 
Euroopan parlamenttia ja kansalaisia kohtaan, ja erityisesti on seurattava kilpailuun ja 
valtiontukeen liittyviä seikkoja.

Lisäksi kahdesta ensimmäisestä vaiheesta saadut kokemukset osoittavat, että monet 
teollisuudenalat ja erityisesti sähköala pyrkivät siirtämään merkittävän osan kustannuksista 
loppukäyttäjille. Huutokauppajärjestelmän täysi soveltaminen energia-alalla edellyttää 
asianmukaista valvontaa ja samalla energiantuottajien todellisia pyrkimyksiä vähentää alan 
päästöjä. Energianhintojen arvioitu nousu loppukäyttäjän kannalta nostaa esiin vakavan 
huolen energianhintojen vaikutuksesta Euroopan inflaatiopaineisiin sekä niiden sosiaalisista ja 
taloudellisista vaikutuksista pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin samoin kuin niiden 
epäsuorasta vaikutuksesta energiankäyttäjille aiheutuviin kokonaiskustannuksiin eri 
taloudenaloilla.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
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vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
kansainvälinen lentoliikenne, 
meriliikenne ja sementtiteollisuus 
mukaan luettuina. Kansainvälisen 
meriliikenteen päästöt olisi sisällytettävä 
EU:n päästökauppajärjestelmään vuoteen 
2015 mennessä tai muutoin sisällytettävä 
päätökseen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevista jäsenvaltioiden 
tavoitteista, joilla pyritään täyttämään 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat yhteisön sitoumukset vuoteen 
2020 mennessä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Puusto, puuaine ja sen johdannaiset 
ovat erittäin merkittäviä hiilidioksidin 
talteenottajia ja varastoijia. Lisäksi 
puuaine ehkäisee kasvihuoneilmiötä 
fossiilisen energian korvaajana. Metsät 
toimivat näin todellisina luonnollisina 
hiilivarantoina. Niiden hiili pääsee 
kuitenkin ilmakehään, kun metsä 
kaadetaan tai poltetaan. Siksi on tärkeä 
luoda metsiensuojelujärjestelyitä 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämiseksi.

Perustelu

Maankäytön muutosten (esimerkiksi trooppisten metsien hävittäminen) arvioidaan 
muodostavan 20 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Pelkästään metsien hävittämiseen 
liittyvät vuosittaiset kasvihuonekaasujen päästöt ovat jopa 6 miljardia 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Yksin Ranskassa pelkkä varastointi koskee 15,6 miljoonaa hiilitonnia ja sitoo 10 prosenttia 
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kasvihuonekaasupäästöistä. Substituution arvioidaan koskevan 14 miljoonaa hiilitonnia. 
Ilman metsiä ja puuta Ranskan päästöt olisivat 108 miljoonaa hiilitonnia eli noin 20 % 
korkeammat.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Koska metsäalalla on merkittävästi 
potentiaalia rajoittaa kasvihuoneilmiötä, 
on luotava kannustimia alan 
tehostamiseksi ja kehittämiseksi metsän 
muita tehtäviä kunnioittaen.

Perustelu

Vuoden 2007 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin raportissa todetaan, että pitkällä 
aikavälillä metsien kestävän kehityksen strategiat, joilla pyritään säilyttämään tai lisäämään 
hiilidioksidin varastointia metsään samalla kun metsistä tuotetaan puuraaka-ainetta, 
kuitupuuta ja polttoainetta, tuottavat eniten hyötyjä ilmastonmuutosta lieventävien 
vaikutusten muodossa. Tarkistuksella palautetaan mieleen Euroopan parlamentin 
15. marraskuuta 2007 antama päätöslauselma, jossa se kehotti komissiota sisällyttämään 
päästökauppajärjestelmään tiettyjä metsätalouden toimenpiteitä.

Tarkistus 4

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 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 90 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien alojen
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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;
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.

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; 
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.
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Tarkistus 5

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. 
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.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
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. 
Sähköntuotannossa olisi kuitenkin 
jatkossakin pyrittävä toden teolla alan 
päästöjen vähentämiseen. Kaikenlaista 
kustannusten siirtämistä olisi arvioitava 
ja analysoitava erityisesti ottaen 
huomioon sen vaikutus Euroopan 
unionin inflaatiopaineisiin, sen sosiaaliset 
ja taloudelliset vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin sekä välilliset 
vaikutukset eri taloudenalojen 
energiankäyttäjille aiheutuviin 
kokonaiskustannuksiin. 
Kilpailuviranomaisten olisi ehkäistävä 
erityisen tarkkaan liiallisten ja/tai 
tasapainottomien energiahintojen 
korotusten muodossa ilmenevää 
markkinavoiman väärinkäyttöä.
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Tarkistus 6

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.

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta 100 prosenttia 
päästöoikeuksista olisi annettava 
ilmaiseksi, jos voimassa ei ole 
todennettavaa kansainvälistä sopimusta 
ja/tai kansainvälisiä alakohtaisia 
sopimuksia. Jos tämänkaltainen sopimus 
on olemassa, olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jossa vuonna 2013 
päästöoikeuksia annettaisiin 80 prosenttia 
määrästä, joka vastasi kyseisten laitosten 
osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien määrästä ja perustui 
niiden tuottamien päästöjen osuuteen 
yhteisön kokonaispäästöistä vuosina 2005–
2007. Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa.

Perustelu

Kuten johdanto-osan 13 kappale. Koska päästökauppajärjestelmän tavoitteena on 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen mahdollisimman taloudellisesti (johdanto-osan 
1 kappale), päästöoikeuksien ilmaiseksi antaminen on teollisuudessa tehokkain jakotapa 
sähköntuotantoalaa lukuun ottamatta. Huutokauppaamisen ainoa etu on, että sen avulla 
järjestelmä ulotetaan kattamaan päästökauppajärjestelmän ulkopuolinen 
hiilidioksidipäästötön teknologia, kuten ydin-, vesi- ja tuulivoima. Siksi huutokauppaamisella 
voi sähköntuotannossa olla hyviä puolia, mutta muilla teollisuuden aloilla se on 
tehottomampaa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä ja alakohtaisia viitearvoja, joissa 
olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet, yhteistuotanto
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, lukuun ottamatta 
sähkön tuotantoa omaan kulutukseen 
teollisten tuotantoprosessien 
jätekaasuista. Vuonna 2020 käyttämättä 
olevat uusien osallistujien päästöoikeudet 
olisi huutokaupattava.

Perustelu

Kunnes saadaan aikaan todellinen, määriin perustuva ja todennettava kansainvälinen 
sopimus, komission on sallittava päästöoikeuksien ilmaisjako teollisuudelle hiilivuodon 
uhalla. Päästöoikeuksien myöntämisessä olisi noudatettava yhteisön laajuisia sääntöjä, mutta 
vielä tärkeämpää on, että sovelletaan alakohtaisia viitearvoja, joista on sovittu asianomaisten 
alojen kanssa.

Yhteistuotanto on energiatehokas tuotantoprosessi, jota ei pidä unohtaa luettelosta.

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. Jotta mainitut 
kaasut tulisi otettua tehokkaasti talteen, on sallittava mahdollisimman suuri jousto niiden 
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käytössä. Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan 
luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näissä erityisoloissa tuotettu sähkö olisi 
jätettävä huutokauppajärjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 8

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. 
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 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta ja/tai 
kansainvälisistä alakohtaisista 
sopimuksista, joiden tavoitteena on 
rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan 
nousu kahteen celsiusasteeseen. 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 



AD\741397FI.doc 12/47 PE406.161v04-00

FI

tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Tarkistus 9

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, 

(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 täsmennettävä viimeistään 
30 päivänä tammikuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Tällaisten alojen ja osa-alojen 
kriteerit sekä niiden määrittäminen olisi 
vahvistettava, kun on kuultu 
työmarkkinaosapuolia ja asianomaisia 
sidosryhmiä, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle esitettävässä ehdotuksessa. 
Ehdotuksessa olisi otettava huomioon, 
ettei kansainvälistä sopimusta pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
kenties saada tehtyä, ja siinä olisi 
esitettävä vaihtoehtoja kansainväliselle 
sopimukselle Komission olisi perustettava
tarkastelunsa arvioon siitä, mikä on 
EU:ssa ja sen ulkopuolella sijaitsevien 
laitosten kustannusrakenne ja puuttuvatko 
alalta mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä markkinaosuutta 
muualla kuin yhteisössä sijaitseville 
laitoksille, jotka eivät joudu toteuttamaan 
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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 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

vastaavia toimia päästöjen vähentämiseksi. 
Komission olisi seurattava mahdollisia 
EU:n tuottajien kilpailukykyyn ja 
työllistämismahdollisuuksiin kohdistuvia 
vaikutuksia, joita aiheutuu niiden 
velvollisuudesta vähentää 
tuotantoprosessinsa päästöjä. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden alojen tunnistamisessa ja luokittelussa käytettävät perusteet on 
määritettävä nopeammin kuin komissio ehdottaa, jotta asianomaiset teollisuudenalat voivat 
ennakoida kehitystä. On otettava huomioon EU:n tuottajiin kohdistuvat välittömät ja välilliset 
vaikutukset.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 
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niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. Niin 
kauan kuin sopimusta ei ole, sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 20 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Jos 
yhteensopivuus näiden tavoitteiden kanssa 
on turvattu, olisi mahdollistettava sellaisten 
sopimusten tekeminen kolmansien maiden 
kanssa, joilla kannustettaisiin niitä 
vähentämään päästöjään. Sopimuksilla 
olisi saatava aikaan 
kasvihuonekaasupäästöjen todellisia 
lisävähennyksiä ja myös edistettävä 
yhteisöön sijoittautuneiden yritysten 
innovointia ja teknologian kehittämistä 
kolmansissa maissa. Tällaisten sopimusten 
ratifioijina voi olla useampi kuin yksi maa. 
Kun komissio on tehnyt tyydyttävän 
tasoisen kansainvälisen sopimuksen, olisi 
lisättävä kolmansissa maissa toteutetuista 
hankkeista saatujen hyvitysten 
käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 

niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. Niin 
kauan kuin sopimusta ei ole, sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 20 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Jos 
yhteensopivuus näiden tavoitteiden kanssa 
on turvattu, olisi mahdollistettava sellaisten 
sopimusten tekeminen kolmansien maiden 
kanssa, joilla kannustettaisiin niitä 
vähentämään päästöjään. Sopimuksilla 
olisi saatava aikaan 
kasvihuonekaasupäästöjen todellisia 
lisävähennyksiä ja myös edistettävä 
yhteisöön sijoittautuneiden yritysten 
innovointia ja teknologian kehittämistä 
kolmansissa maissa. Tällaisten sopimusten 
ratifioijina voi olla useampi kuin yksi maa. 
Kun komissio on tehnyt tyydyttävän 
tasoisen kansainvälisen sopimuksen, olisi 
lisättävä kolmansissa maissa toteutetuista 
hankkeista saatujen hyvitysten 
käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 
päästövähennysten määrä lisääntyy.
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päästövähennysten määrä lisääntyy. Hyvityksiä ei kuitenkaan pidä saada 
puhtaan kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hankkeista, jotka 
toteutetaan hiilivuodolle alttiilla aloilla.

Tarkistus 11

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) Ilmailu on energiatuotteiden ja 
sähkön verotusta koskevan yhteisön 
kehyksen uudistamisesta 27 päivänä 
lokakuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/96/EY1 vahvistetun 
määritelmän mukainen 
energiaintensiivinen teollisuudenala. 
Toteutuskelpoisen polttoainevaihtoehdon 
puuttuessa ilmailu on täysin riippuvainen 
kerosiinista, ja sen 
päästövähennyskustannukset ovat hyvin 
korkeat. Lisäksi ilma-aluksen käyttäjien 
mahdollisuudet siirtää 
hiilidioksidipäästöoikeuksien 
kustannukset kuluttajille ovat rajalliset.
Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden olisi 
edelleen tavoiteltava sopimusta 
maailmanlaajuisista toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 
Niin kauan kuin ei ole tehty 
maailmanlaajuista sopimusta globaaleista 
toimista ilmailun aiheuttamien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, on olemassa suuri vaara, 
että liikenne ja hiilidioksidipäästöt 
johdetaan muualle, eritoten jos EU:n 
päästökauppajärjestelmässä alan 
päästöoikeuksista suuri osuus 
huutokaupataan. Ilmailualalla 
päästöoikeuksien huutokauppaamisen 
osuuden olisi oltava suhteessa hiilivuodon 
riskiin ja EU:n päästökauppajärjestelmän 
vaikutukseen ilmailualan kilpailukykyyn 
Euroopan unionissa.
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_______________
1 EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

Perustelu

Ilmailualan erityisluonteen vuoksi sen sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään 
tarkastellaan myös meneillään olevassa direktiivin 2003/87/EY muuttamisessa, josta on 
annettu komission ehdotus KOM(2006)0818. Yleisessä tarkistamisessa päätetään 
huutokauppaamisen osuudesta ilmailualalla sitten, kun on perin pohjin tutkittu hiilivuodon 
vaikutukset ja vaikutukset EU:n ilmailualan kilpailukykyyn, joita komissio parhaillaan 
selvittää.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

”h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

"h) 'uudella osallistujalla' yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan tai jonka 
kasvihuonekaasujen päästölupa on 
päivitetty vastaamaan laitoksen luonteen 
tai toiminnan muuttumista taikka 
laitoksen laajentamisesta tai muutostöistä 
johtuvaa kapasiteetin merkittävää kasvua,
sen jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

Perustelu

Syrjimättömyyden ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi kaikkien tuottajien olisi 
voitava saada vertailukelpoinen määrä ilmaisia päästöoikeuksia, jotka perustuvat 
tehokkuustavoitteeseen (viitearvoon), kun ne avaavat uusia laitoksia tai lisäävät olemassa 
olevan laitoksen kapasiteettia. Komission ehdotuksessa ilmaisia päästölupia myönnetään vain 
ensimmäisessä tapauksessa.

Tarkistuksella edistetään vanhentuneiden ja tehottomien laitosten sulkemista ja tuotannon 
siirtoa keskitettyihin, uudenaikaisiin yksiköihin, jotka hyödyntävät mittasuhde-etuja raskaiden 
investointien rahoittamiseksi.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

t) 'polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus. Direktiivin 
91/156/ETY liitteessä II B määritellyt 
kierrätystoimet eivät sisälly polttolaitoksen 
määritelmään;

Perustelu

Yksi EU:n ilmastopaketin päämääristä on lisätä kierrätystä. Siksi ei ole mielekästä sisällyttää 
kierrätystoimia järjestelmään, joka ei niitä edistä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – u a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

u a) 'väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä' metsittämis- tai 
uudelleenmetsittämishankkeelle 
myönnettyä yksikköä, jonka voimassaolo 
lakkaa myöntämiskautta seuraavan 
velvoitekauden lopussa, ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 
12 artiklan mukaisesti;
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Perustelu

Puhtaan kehityksen mekanismissa pysyvyyden puute metsissä on ratkaistu luomalla 
väliaikaisia päästöhyvityksiä; yksityiskohtaiset säännöt vahvistettiin Milanon 
osapuolikonferenssissa vuonna 2003 (päätös 19/CP.9).

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – u b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

u b) 'hiilivuodolle erittäin alttiilla aloilla' 
10 a artiklan 9 kohdan mukaisesti 
määritettyjä aloja.

Perustelu

Täsmennetään hiilivuodolle alttiita aloja viittaamalla määrittelyperusteisiin ja uuteen 
liitteeseen I a.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden laitosten toiminnanharjoittajat, 
jotka osallistuvat yhteisön järjestelmään 
vasta vuodesta 2013, voivat toimittaa
toimivaltaiselle viranomaiselle 
riippumattomasti todennettuja päästötietoja 
otettavaksi huomioon myönnettävien 
päästöoikeuksien määrässä.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden laitosten toiminnanharjoittajien, 
jotka osallistuvat yhteisön järjestelmään 
vasta vuodesta 2013, on toimitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle 
asianmukaisesti perusteltuja ja
riippumattomasti todennettuja päästötietoja 
otettavaksi huomioon myönnettävien 
päästöoikeuksien määrässä.

Perustelu

Tämän tulee olla pakollista, jos nämä tiedot on otettava huomioon myönnettävien 
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päästöoikeuksien määrän yhteydessä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

3. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella halutaan siirtää varoja saastuttavilta 
teollisuudenaloilta toimenpiteisiin, joilla kehitetään uusiutuvia energialähteitä ja 
varastoidaan hiilidioksidia tai vältetään sen vapautuminen ilmakehään.

Sertifiointiprosessin, joka täyttää kestävän kehityksen kuusi kriteeriä (nk. Helsingin kriteerit) 
ja eritoten sosiaalistaloudellisia hyötyjä koskevan kuudennen kriteerin, olisi oltava 
trooppisten metsien hyödyntämisen jatkamisen pääedellytys.

Euroopan unionissa metsä- ja puuala korvaavat 10–20 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan, tämän 
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kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
alojen tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman tai 
eurooppalaisten teknologiayhteisöjen
aloitteisiin;

Perustelu

Koska yksi yhteisön järjestelmän perusolettamuksista on, että sen soveltamisalaan kuuluvat 
laitokset voivat huomattavasti edistää EU:n päästövähennystavoitteita, laitoksista saatavat 
tulot olisi suunnattava takaisin niille. Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat toimiva väline, 
jota olisi lujitettava.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

Perustelu

Koska yksi yhteisön järjestelmän perusolettamuksista on, että sen soveltamisalaan kuuluvat 
laitokset voivat huomattavasti edistää EU:n päästövähennystavoitteita, laitoksista saatavat 
tulot olisi suunnattava takaisin niille. Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat toimiva väline, 
jota olisi lujitettava.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
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kehittyneissä maissa; kehittyneissä maissa, etenkin kehittämällä 
sertifiointia sekä jäsenvaltioiden tai 
niiden alueiden lisätoimenpiteitä, joilla 
tehostetaan metsien ja puunkäytön 
osuutta kasvihuoneilmiön torjumisessa 
metsän muita tehtäviä kunnioittaen;

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella halutaan siirtää varoja saastuttavilta 
teollisuudenaloilta toimenpiteisiin, joilla kehitetään uusiutuvia energialähteitä ja 
varastoidaan hiilidioksidia tai vältetään sen vapautuminen ilmakehään.

Sertifiointiprosessin, joka täyttää kestävän kehityksen kuusi kriteeriä (nk. Helsingin kriteerit) 
ja eritoten sosiaalistaloudellisia hyötyjä koskevan kuudennen kriteerin, olisi oltava 
trooppisten metsien hyödyntämisen jatkamisen pääedellytys.

Euroopan unionissa metsä- ja puuala korvaavat 10–20 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) energiatehokkuuden ja puhtaan 
teknologian tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

Perustelu

Huutokauppatulot olisi periaatteessa käytettävä tulevaisuuden vähän hiilidioksidipäästöjä 
tuottavien alojen perustamiseen ja palautettava asianomaisille aloille investointeina.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Vähintään 50 prosentilla tuloista, jotka 
saadaan 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta, 
rahoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, metsien hävittämisen ja 
ympäristön tilan huononemisen estämistä 
sekä ilmastonmuutokseen mukautumista.

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokaupan tulot olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjuntaan –
vaikutusten lieventämiseen ja muutoksiin mukautumiseen – ja rahoitustukeen tarvittaville 
investoinneille, etenkin pienituloisissa talouksissa. Vähintään puolet tuloista olisi varattava 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen, siihen mukautumiseen sekä metsien hävittämisen ja 
ympäristön tilan huononemisen estämiseen kehitysmaissa.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista korostaen sisämarkkinoihin, 
valtiontukeen ja kilpailuun liittyviä 
seikkoja.

Komissio raportoi vuosittain Euroopan 
parlamentille tulojen käytöstä ja erityisesti 
sisämarkkinoihin, valtiontukeen ja 
kilpailuun kohdistuvista vaikutuksista.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

5. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
arviointikertomuksen ja sen yhteydessä 
tarpeen mukaan direktiiviehdotuksen.
Ehdotuksen 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 tai taustalla 
olevien ilmastonmuutostavoitteiden 
saavuttamista. Siksi ehdotuksen on oltava 
riittävän yksityiskohtainen, muun muassa 
jäsenvaltioissa järjestettävien 
huutokauppojen ajankohtien ja taajuuden 
osalta, ja se on rajattava asianmukaisesti 
niin, että siinä käsitellään 
huutokauppaamisen todennäköisiä 
vaikutuksia ja eritoten seuraavia:
– keinottelu
– vaikutukset rajat ylittävään kilpailuun
– useita aloja koskevat vaikutukset
– Euroopan talouden ja teollisuuden ja 

erityisesti pk-yritysten kilpailukyky
– inflaatiopaine ja
– sosioekonomiset vaikutukset.
Huutokauppaamisen käytännön toiminta 
on olennainen osa EU:n 
päästökauppajärjestelmää koskevaa 
tarkistettua ehdotusta ja sitä on siksi 
käsiteltävä yhteispäätösmenettelyssä.

Perustelu

Komissio ehdottaa laajennetun päästökauppajärjestelmän keskeisen osan käsittelemistä 
komiteamenettelyssä. Olisi ollut parempi, jos komissio olisi esittänyt yhteispäätösmenettelyssä 
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käsiteltävän ehdotuksen, mutta sen puuttuessa on määritettävä komissiolle perusteet, joita sen 
on noudatettava tehdessään huutokauppamenetelmiä koskevaa päätöstään.

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

1. Viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 
hyväksytään yhteisön laajuisia ja täysin 
yhdenmukaistettuja toimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – ottaen huomioon 
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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.

muun muassa prosessien päästöt –
varmistettava, että oikeudet jaetaan siten, 
että jako tuottaa kasvihuonekaasuihin, 
energiatehokkaisiin tekniikkoihin ja 
päästöjen vähentämiseen liittyviä 
kannustimia alakohtaisia viitearvoja 
käyttäen ja niin, että jakotavassa otetaan 
huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
yhteistuotanto sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi kullakin alalla, 
eikä sillä kannusteta päästöjen lisäämiseen. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta 
sähköntuotannolle lukuun ottamatta 
sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista 
asianomaisen tuotannonharjoittajan 
omaan sähkönkulutukseen, jolloin 
oikeudet jaetaan mainitulle 
tuotannonharjoittajalle kyseisiä 
tuotantoprosesseja varten sovittujen 
alakohtaisten viitearvojen mukaisesti.
Komissio varmistaa, ettei loppukäyttäjälle 
siirretä tarpeettomia kustannuksia.

Perustelu

Huutokauppaaminen voi aiheuttaa tehdasteollisuudelle huomattavaa taloudellista vahinkoa 
ilman ympäristöhyötyjä, koska ne riippuvat ainoastaan vähennystavoitteiden 
noudattamisesta. Sen tähden sitä tulisi käyttää vain, jos se yhdenmukaistetaan globaalisti 
kansainvälisellä sopimuksella tai jos sen tueksi perustetaan vähintään asianmukainen 
ulkorajoilla sovellettava mukautusmekanismi. Kun asetetaan parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan pohjautuva viitearvo, taloudellinen kannustin vähentää päästöjä 
lopettamalla tehoton tuotanto ja soveltamalla korkeimpia teknisinä standardeja pysyy 
samana.

Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan luonnonvaroja ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näissä erityisoloissa tuotettu sähkö olisi jätettävä 
huutokauppajärjestelmän ulkopuolelle ja siihen olisi sovellettava samaa jakomenetelmää kuin 
kyseisten kaasujen tuottajan asianomaisiin laitoksiin. Tämä vastaa komission tiedonannon 
KOM(2003)0830 92 kohdan pääsisältöä.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen ja/tai 
kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia, 
joista 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.

Komission valtuudet neuvotella 
kansainvälisistä sopimuksista perustuvat 
EU:n yrityksille mahdollisesti aiheutuvien
vaikutusten yksityiskohtaiseen arviointiin 
ja liitteessä I a esitettyihin vaatimuksiin.

Perustelu

Komission olisi keskityttävä saamaan aikaan määriin perustuvia ja todennettavia 
kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia, koska tämä on ainoa keino estää hiilivuotoja ja 
EU:ssa toimivia aloja heikentävää vilpillistä kilpailua.

Tarkistus 29

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.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle lukuun 
ottamatta sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista 
asianomaisen tuotannonharjoittajan 
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omaan sähkönkulutukseen, jolloin 
oikeudet jaetaan mainitulle 
tuotannonharjoittajalle kyseisiä 
tuotantoprosesseja varten sovittujen 
alakohtaisten viitearvojen mukaisesti.

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan luonnonvaroja ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näissä erityisoloissa tuotettu sähkö olisi jätettävä 
huutokauppajärjestelmän ulkopuolelle ja siihen olisi sovellettava samaa jakomenetelmää kuin 
kyseisten kaasujen tuottajan asianomaisiin laitoksiin. Tämä vastaa komission tiedonannon 
KOM(2003)0830 92 kohdan pääsisältöä.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle lukuun 
ottamatta sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista.

Kun tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena, jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle myönnetään 
päästöoikeuksia samalla jakoperiaatteella, 
jota sovellettiin kyseiseen laitokseen.

Perustelu

Tarkistus johtuu 10 a artiklan 1 kohtaa koskevasta aikaisemmasta tarkistuksesta.

Tarkistus 31

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

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 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritelty määrä ottaen 
tarvittaessa huomioon kansainvälisten 
neuvotteluiden tulokset, ja ilmaiseksi 
jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa.

Tarkistus 32

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.

8. 10 b artiklan osalta vuonna 2013 ja 
jokaisena sitä seuraavana vuonna 
hiilivuodolle erittäin alttiilla aloilla 
toimiville laitoksille jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia 100 prosenttia 2–6 kohdan 
mukaisesti määritellystä määrästä.

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän päästöjen vähentämistehokkuus riippuu yksinomaan järjestelmän 
päästöoikeuksien määrästä. Päästöoikeuksien jakotapa – huutokauppaamalla vai käyttämällä 
viitearvoja – vaikuttaa päästöoikeuksien kokonaismäärään eikä järjestelmällä tavoiteltuun 
ympäristönsuojelulliseen tulokseen. Ilmaisjako on siksi yhtä tehokas keino vähentää päästöjä 
kuin huutokauppaaminen.
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Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Hiilivuodolle alttiit alat olisi määritettävä ja asiaankuuluvista toimista päätettävä 
mahdollisimman pian. Kyseisten alojen uudelleenarviointi joka kolmas vuosi johtaa turhaan 
epävarmuuteen, mikä haittaa investointeja.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan ehdotuksen. Asiasta 
kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä.

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.

Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon.

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
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hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.

Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon.

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Joka vuosi alat, joita ei ole liitteessä I, 
voivat uuden markkinatiedon perusteella 
pyytää komissiota arvioimaan uudelleen, 
voidaanko niitä pitää hiilivuodolle 
alttiina.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja määrittäessään huomioon sen, missä 
määrin asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä markkinaosuutta, 
kannattavuutta tai 
investointimahdollisuuksia samalla alalla 
tai osa-alalla sellaisissa kolmansissa 
maissa, jotka eivät sovella vastaavia 
päästörajoituksia. Komissio ottaa
huomioon muun muassa seuraavat 
kriteerit:

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viideksi vuodeksi ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
On hyvin vaikeaa ennakoida tarkistetun EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutusta 
järjestelmän piiriin EU:ssa kuuluviin teollisuudenaloihin. Jos markkinatieto osoittaa, että 
hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti katsottu olevan, tilanne olisi voitava 
oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä vuotta. Tarkistuksella varmistetaan, että 
tuleva markkinarakenne sekä tietyn tuotteen hiili-intensiteetti ja rahtikustannukset 
(avaintekijä koko hiilivuoto-ongelmassa) otetaan huomioon.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen teollisuudenaloilla, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat suuret 
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myyntiyksikköä kohden;

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viideksi vuodeksi ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
On hyvin vaikeaa ennakoida tarkistetun EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutusta 
järjestelmän piiriin EU:ssa kuuluviin teollisuudenaloihin. Jos markkinatieto osoittaa, että 
hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti katsottu olevan, tilanne olisi voitava 
oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä vuotta. Tarkistuksella varmistetaan, että 
tuleva markkinarakenne sekä tietyn tuotteen hiili-intensiteetti ja rahtikustannukset 
(avaintekijä koko hiilivuoto-ongelmassa) otetaan huomioon.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;

b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa ilman, että 
investointikustannukset heikentävät 
huomattavasti kilpailukykyä ja/tai että 
laitos menettää merkittävän 
markkinaosuuden kolmansissa maissa 
sijaitseville laitoksille, joihin ei sovelleta 
vastaavia hiilidioksidipäästöjen 
rajoituksia;

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.

Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon.

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen.
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Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;

c) nykyisten ja kaavailtujen markkinoiden 
rakenne, merkitykselliset maantieteelliset 
ja tuotemarkkinat, merkitys työllisyyden ja 
talouden kannalta, alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle ja 
maailmanlaajuisille hinnoille sekä muun 
muassa kuljetuskustannukset, joihin 
sisältyvät hiilidioksidista aiheutuvat 
välittömät ja välilliset kustannukset;

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.

Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon.

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai todennäköisesti 
toteutettavan energiapolitiikan vaikutus 
kyseisiin aloihin.

d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai todennäköisesti 
toteutettavan energiapolitiikan vaikutus 
kyseisiin aloihin ja niiden vaikutus 
sellaisten alojen kilpailukykyyn, joihin 
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EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa;

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.

Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon.

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) ilmastonmuutospolitiikasta johtuvan 
energian ja tiettyjen raaka-aineiden 
hintojen ennustetun nousun välittömät ja 
välilliset vaikutukset;

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 3 ala – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) kustannusten loppukäyttäjälle 
siirtämisen välilliset sosiaaliset 
vaikutukset.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten
kannattavuuteen.

Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnan vuoksi menetetty myynti tai 
vaikutus asianomaisten alojen
kannattavuuteen.

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viideksi vuodeksi ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
On hyvin vaikeaa ennakoida tarkistetun EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutusta 
järjestelmän piiriin EU:ssa kuuluviin teollisuudenaloihin. Jos markkinatieto osoittaa, että 
hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti katsottu olevan, tilanne olisi voitava 
oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä vuotta. Tarkistuksella varmistetaan, että 
tuleva markkinarakenne sekä tietyn tuotteen hiili-intensiteetti ja rahtikustannukset 
(avaintekijä koko hiilivuoto-ongelmassa) otetaan huomioon.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

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, 

Komissio antaa viimeistään tammikuussa 
2010 ottaen huomioon kansainvälisten 
neuvottelujen tulokset ja sen, missä 
määrin ne vastaavat liitteessä I a 
vahvistettuja vaatimuksia, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
aloista tai osa-aloista, joita on pidettävä 
hiilivuodolle alttiina. Kyseiset alat tai osa-
alat määritetään yhdessä 
työmarkkinaosapuolten, asianomaisten 
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jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston kanssa, ja tällöin otetaan 
huomioon mahdollisuus, ettei 
kansainvälistä sopimusta pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
kenties saada tehtyä.

Perustelu

Määräaikoja on aikaistettava, jotta hiilivuodolle alttiit teollisuudenalat pystyisivät 
ennakoimaan tilannetta.

Mahdollisen kansainvälisen sopimuksen on perustuttava määriin ja oltava todennettavissa, ja 
sillä on vähennettävä päästöjä yhtä paljon kuin komissio ehdottaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston on saatava tietoja ja voitava antaa hyväksyntänsä 
komission ehdotukselle, ja hiilivuodolle alttiit alat ja osa-alat on yksilöitävä asianosaisia 
kuullen.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

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.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa ja 
määritettäessä hiilivuodolle erittäin 
alttiita aloja 10 a artiklan 8 ja 9 kohdan 
mukaisesti, ratkaisevia ovat sitovat 
alakohtaiset sopimukset, jotka johtavat 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia ja sen on 
luovutettava jäljellä olevat päästöoikeudet 
tai vastaava määrä toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Komissio valvoo 
kansallista täytäntöönpanoa ja varmistaa, 
että valtiontukea koskevia ja 
kilpailusääntöjä sovelletaan 
asianmukaisesti, erityisesti määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön 
estämiseksi. Tätä varten komissio 
julkaisee kolmen kuukauden välein 
energiatuotteiden hinnat loppukäyttäjälle 
yhtiöittäin, aloittain ja jäsenvaltioittain 
jaoteltuina. Kun komissio julkistaa 
hinnat, se selvittää ja ilmoittaa erikseen 
EU:n päästökauppajärjestelmän osuuden 
loppukäyttäjän maksamasta hinnasta.

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevan 28 artiklan 3 ja 4 
kohtaa ja tämän artiklan 2–7 kohtaa 
sovelletaan siihen asti, kun tulevaisuudessa 
tehtävä ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus on tullut voimaan.

1. Jäljempänä olevan 28 artiklan 3 ja 
4 kohtaa ja tämän artiklan 2–7 kohtaa 
sovelletaan siihen asti, kun tulevaisuudessa 
tehtävä ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus tai kansainvälinen 
alakohtainen sopimus on tullut voimaan. 
Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta 
puhtaan kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hankkeista saataviin 
hyvityksiin, kun hankkeet toteutetaan 
hiilivuodolle alttiilla aloilla.
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Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

7. Kun kansainvälinen sopimus tai 
kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia
ilmastonmuutoksesta on tehty, EU:n 
päästökauppajärjestelmässä hyväksytään 
sertifioituja päästövähennyksiä ainoastaan 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
kyseisen sopimuksen."

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

”Yhteisö ja sen jäsenvaltiot saavat antaa 
luvan hanketoiminnalle ainoastaan, jos 
kaikilla hankeen osallistujilla on 
päätoimipaikka joko maassa, joka on 
tehnyt tällaisia hankkeita koskevan 
kansainvälisen sopimuksen, taikka maassa, 
osavaltiossa tai alueellisessa 
hallintoyksikössä, jolla on 25 artiklan 
mukaisesti yhteys yhteisön järjestelmään.”

"Yhteisö ja sen jäsenvaltiot saavat antaa 
luvan hanketoiminnalle ainoastaan, jos 
kaikilla hankeen osallistujilla on 
päätoimipaikka joko maassa, joka on 
tehnyt tällaisia hankkeita koskevan 
kansainvälisen sopimuksen, taikka maassa, 
osavaltiossa tai alueellisessa 
hallintoyksikössä, jolla on 25 artiklan 
mukaisesti yhteys yhteisön järjestelmään. 
Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta 
puhtaan kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hankkeista saataviin 
hyvityksiin, kun hankkeet toteutetaan 
hiilivuodolle alttiilla aloilla.
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Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päästöjen sekä 
tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia 
koskevien tietojen tarkkailusta ja 
raportoinnista asetuksen, joka perustuu 
liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja 
raportointia koskeviin periaatteisiin ja 
johon sisältyvissä kunkin 
kasvihuonekaasun tarkkailu- ja 
raportointivaatimuksissa täsmennetään 
asianomaisen kaasun ilmaston 
lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011 päästöjen sekä 
tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia 
koskevien tietojen tarkkailusta ja 
raportoinnista asetuksen, joka perustuu 
liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja 
raportointia koskeviin periaatteisiin ja 
johon sisältyvissä kunkin 
kasvihuonekaasun tarkkailu- ja 
raportointivaatimuksissa täsmennetään 
asianomaisen kaasun ilmaston 
lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa voidaan ottaa huomioon 
uusin ja ajantasaisin tieteellinen tieto, jota 
voi olla saatavissa erityisesti 
hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja siinä voidaan 
määritellä vaatimuksia, joiden mukaan 
toimijoiden on raportoitava sellaisen 
energiaintensiivisen teollisuuden 
valmistamien tavaroiden tuottamiseen 
liittyvistä päästöistä, joka voi olla altis 
kansainväliselle kilpailulle, sekä säätää 
tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta.

2. Asetuksessa otetaan huomioon uusin ja 
ajantasaisin tieteellinen tieto, jota voi olla 
saatavissa erityisesti hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja siinä 
määritellään vaatimuksia, joiden mukaan 
toimijoiden on raportoitava sellaisen 
energiaintensiivisen teollisuuden 
valmistamien tavaroiden tuottamiseen 
liittyvistä päästöistä, joka voi olla altis 
kansainväliselle kilpailulle, sekä säätää 
tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta. Asetuksessa säädetään 
myös päästökauppaan osallistuvia 
rahoituslaitoksia koskevista 
ilmoitusvaatimuksista.

Vaatimuksiin voi sisältyä raportointi Vaatimuksiin sisältyy raportointi tällaisten 
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tällaisten tavaroiden tuottamiseen liittyvän 
sähköntuotannon yhteisön järjestelmään 
kuuluvien päästöjen tasosta.

tavaroiden tuottamiseen liittyvän 
sähköntuotannon yhteisön järjestelmään 
kuuluvien päästöjen tasosta.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio laatii tämän direktiivin 
hyväksymisen jälkeen kahden vuoden 
välein kertomuksen, jossa se arvioi, miten 
jäsenvaltioiden tässä direktiivissä 
vahvistettujen sitoumusten 
täytäntöönpano on vaikuttanut kilpailuun 
kansallisella, yhteisön ja kansainvälisellä 
tasolla.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
15 artikla – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio antaa päästöraporttien 
todentamista ja todentajien akkreditointia 
koskevan asetuksen, jossa säädetään 
todentajien akkreditoinnin, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa valvonnasta 
ja vertaisarvioinnista.

"Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 päästöraporttien 
todentamista ja todentajien akkreditointia 
koskevan asetuksen, jossa säädetään 
todentajien akkreditoinnin, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa valvonnasta 
ja vertaisarvioinnista.
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Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä. 
Komissio epää hyvitykset puhtaan 
kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hankkeilta, jotka 
toteutetaan hiilivuodolle alttiilla aloilla.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 50 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta raaka-aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:
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Perustelu

Pienillä laitoksilla olisi oltava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle, jos 
toteutetaan vastaavia toimia pk-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi, tarpeettomien 
hallinnollisten kustannusten ja byrokratian välttämiseksi ja järjestelmän tehostamiseksi. 
Kolmannes kaikista laitoksista, joihin järjestelmää sovelletaan, on pieniä laitoksia, joiden 
osuus raportoiduista kokonaispäästöistä on yhteensä vain kaksi prosenttia.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on 
otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko 
minkään laitokset päästöt, lukuun ottamatta 
raaka-aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

Perustelu

Pienillä laitoksilla olisi oltava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle, jos 
toteutetaan vastaavia toimia pk-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi, tarpeettomien 
hallinnollisten kustannusten ja byrokratian välttämiseksi ja järjestelmän tehostamiseksi. 
Kolmannes kaikista laitoksista, joihin järjestelmää sovelletaan, on pieniä laitoksia, joiden 
osuus raportoiduista kokonaispäästöistä on yhteensä vain kaksi prosenttia.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 

c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta raaka-
aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, ovat 
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jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

Perustelu

Pienillä laitoksilla olisi oltava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle, jos 
toteutetaan vastaavia toimia pk-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi, tarpeettomien 
hallinnollisten kustannusten ja byrokratian välttämiseksi ja järjestelmän tehostamiseksi. 
Kolmannes kaikista laitoksista, joihin järjestelmää sovelletaan, on pieniä laitoksia, joiden 
osuus raportoiduista kokonaispäästöistä on yhteensä vain kaksi prosenttia.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
myötä voimaan tulevat muutokset

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen ja/tai 
kansainvälisten alakohtaisten sopimusten
tekemisen myötä voimaan tulevat 
muutokset

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen ja/tai 
kansainvälisiä alakohtaisia sopimuksia, 
jotka johtavat vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
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sovelletaan.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen perusteista 
vähentää entisestään yhteisön 
päästöoikeuksien määrää vuonna 2020
lineaarisen määrän menetelmää soveltaen 
ja ottaen huomioon yhteisön sen 
20 prosentin tavoitteen ylittävän 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut.

Perustelu

Kansainvälistä sopimusta koskevien neuvottelujen päätelmiin ei pidä vastata automaattisesti 
vaan poliittisen arvioinnin ja päätöksenteon jälkeen.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
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päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta, mutta 
eivät hyvityksiä puhtaan kehityksen 
mekanismin tai yhteistoteutuksen 
hankkeista, jotka toteutetaan hiilivuodolle 
alttiilta aloilta.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Komission kertomus

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittain kertomuksen 
uudistetun EU:n 
päästökauppajärjestelmän käyttöönotosta 
ja toiminnasta. Ensimmäinen kertomus 
esitetään viimeistään …*.
* vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a
Kansainvälisten sopimusten tekemisen 

vähimmäisvaatimukset
Kansainvälisen sopimuksen, jota 
sovelletaan hiilivuodolle erittäin alttiisiin 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
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tai mainitunkaltaisia teollisuudenaloja 
koskevan kansainvälisen alakohtaisen 
sopimuksen on täytettävä vähintään 
seuraavat vaatimukset luodakseen 
teollisuudenaloille tasavertaiset 
toimintaedellytykset:
i) sopimukseen osallistuvien valtioiden on 
edustettava vähintään 85:ttä prosenttia 
tuotannosta
ii) sopimukseen osallistuvilla valtioilla on 
oltava vastaavantasoiset 
hiilidioksidipäästötavoitteet
iii) kaikkien osallistujamaiden tai maiden, 
joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita, on 
sovellettava vastaavan vaikutuksen 
tuottavaa samankaltaista 
päästövähennysjärjestelmää EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvilla aloilla
iv) kilpailutettaviin materiaaleihin on 
sovellettava vastaavia rajoituksia, joissa 
otetaan huomioon elinkaari
v) on pantava täytäntöön tehokas 
kansainvälinen valvonta- ja 
todentamisjärjestelmä.

Perustelu

Liittyy 10 b artiklaa koskevaan tarkistukseen.
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