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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan 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 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

(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 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Euroopan unionin kunnianhimoinen 
panos yhdessä päästökauppajärjestelmän 
kanssa kuormittaa joka tapauksessa 
Euroopan taloutta kansainvälisessä 
vertailussa. Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
kansainvälinen lentoliikenne ja 
meriliikenne mukaan luettuina.

Perustelu

Euroopan yritykset osallistuvat maailmanlaajuiseen kilpailuun. EU:n asettamat 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet kuormittavat sitä kansainvälisessä vertailussa ja 
muodostavat näin ollen haasteen pyrittäessä saavuttamaan Lissabonin prosessin tavoitteet.



PE405.911v03-00 4/38 AD\742513FI.doc

FI

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jos yhteisö tekee kolmansien maiden 
kanssa kansainvälisen sopimuksen, jossa 
määrätään aiheellisista maailmanlaajuisista 
toimista vuoden 2012 jälkeen, olisi tuettava 
merkittävästi kyseisissä maissa tehtyjen 
päästövähennysten hyvittämistä. Ennen 
tällaisen sopimuksen tekemistä olisi
kuitenkin lisättävä varmuutta siitä, että 
yhteisön ulkopuolelta peräisin olevien 
hyvitysten käyttö voi jatkua.

(6) Jos yhteisö tekee kolmansien maiden 
kanssa kansainvälisen sopimuksen, jossa 
määrätään maailmanlaajuisista toimista 
vuoden 2012 jälkeen, on tuettava 
merkittävästi kyseisissä maissa tehtyjen 
päästövähennysten hyvittämistä. Ennen 
tällaisen sopimuksen tekemistä on
kuitenkin lisättävä varmuutta siitä, että 
yhteisön ulkopuolelta peräisin olevien 
hyvitysten käyttö voi jatkua.

Perustelu

Direktiivissä on vahvistettava kaikkia osapuolia sitovat päästövähennysten hyvittämistä 
koskevat säännökset.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Päästöoikeuksien huutokaupan 
tuotolla pitäisi rahoittaa huomattavia 
toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
sen väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi. Niitä voitaisiin käyttää 
esimerkiksi päästöjen vähentämiseen, 
muutoksen seurauksiin sopeutumiseen ja 
päästöjen vähentämistä ja muutoksen 
seurauksiin sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen
rahoittamiseen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittämiseen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
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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.

koskevan yhteisön sitoumuksen
noudattamiseen; kasvihuonekaasujen
talteenottoon ja geologiseen varastointiin; 
osallistumiseen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estäviin ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottaviin 
toimenpiteisiin sekä yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin 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. Jäsenvaltioiden olisi 
sovittava tuottojen jakamisesta yksittäisiin 
toimiin tarpeittensa mukaan. Olisi 
säädettävä, että huutokaupasta saatavien 
varojen käyttöä näihin tarkoituksiin on 
valvottava. Tätä koskeva ilmoitus ei 
vapauta jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Perustelu

Koska ympäristöpolitiikkaa ohjaa jaetun toimivallan periaate, jäsenvaltioiden on vastattava 
lupien huutokaupasta saatujen tulojen osoittamisesta yksittäisiin ilmastonmuutoksen 
vastaisiin toimiin.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Voidaan realistisesti olettaa, että 
kansainvälisessä Kioto II -sopimuksessa 
teollisuusmaille ja siirtymätalousmaille 
asetetaan erilaiset velvollisuudet. Tämä 
merkitsee yhteisölle haastetta antaa 
merkittävä panos hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen. Kansainvälisessä 
sopimuksessa saatetaan siis päätyä 
tunnustamaan kansainvälisesti, että 
tiettyjen siirtymätalousmaiden 
hiilidioksidipäästöt lisääntyvät. Siksi 
yhteisön tulisi ottaa huomioon tästä 
johtuva kilpailun vääristyminen. 
Kansainvälisen sopimuksen 
noudattamatta jättäminen ei siis ole ainoa 
syy ns. hiilivuotoon, vaan se voi johtua 
myös siitä, että sopimuksessa määrätään 
erilaisista velvoitteista. Ongelma voitaisiin 
ratkaista alakohtaisten sopimusten ja 
vertailuarvojen avulla.

Perustelu

On odotettavissa, että taloudellisesti eteenpäin pyrkivät maat osallistuvat kansainväliseen 
sopimukseen ainoastaan, jos näissä jätetään liikkumavaraa teollisuuden kehitykselle. 
Sopimuksiin liittyvät erilaiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat velvoitteet johtavat 
siihen, että kilpailun vääristyminen lyödään lukkoon pysyvästi, ja EU joutuu jatkuvasti 
pohtimaan tuotannon siirtämistä alueille, joilla hiilidioksidipäästöjen rajoitukset ovat 
löyhemmät.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi ja 
kansainvälisten kilpailijoiden huomioon 
ottamiseksi siirtymäajan ilmaisjaosta 
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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.

laitoksille olisi annettava koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistettuja sääntöjä ja 
alakohtaisia vertailuarvoja. Näissä 
säännöissä ja vertailuarvoissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö,
uusiutuvat energialähteet, sähkön ja 
lämmön 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. Kun komissio laatii 
sääntöjä, sen tulisi kuulla asianomaisia 
aloja.

Perustelu

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage not only 
through harmonised Community-wide rules but, more importantly, through sectoral 
benchmarks discussed with those involved.

Cogeneration is an energy efficient production process and should be not included.
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Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility must be allowed. Their use 
for electricity generation contributes to resources conservation and reduces CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.

Under the global economic system, European undertakings are forced to compete with 
undertakings from third countries subject to different framework conditions. Distortions of 
competition arriving from less stringent CO2 requirements in third countries increase the 
danger of production activities being relocated. The situation at international level must 
therefore be taken into account in seeking to contribute effectively to climate protection.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 6

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 

(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 lisääntyisivät 
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 100 prosenttia ilmaisista 
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täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää. 

päästöoikeuksista energiaintensiivisille 
teollisuudenaloille. Näiden alojen ja osa-
alojen ja määrittelyä ja vaadittavia 
toimenpiteitä arvioidaan myöhemmin 
uudelleen, jotta voidaan varmistaa 
tarvittavien toimien toteuttaminen ja 
ylisuurten korvausten välttäminen. Jos 
tiettyjen alojen tai osa-alojen suhteen on 
asianmukaisesti perusteltavissa, että 
hiilivuodon uhkaa ei voida torjua muilla 
keinoin, ja lisäksi sähköntuotanto 
muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Perustelu

In order to contribute effectively to climate protection the Community must take effective 
preventive measures to prevent the relocation of production activities to third countries with 
less stringent CO2 requirements. In particular, energy-intensive sectors or subsectors are, 
because of the pressure of international competition, unable to pass on increased costs by 
raising the price of their products. Therefore additional costs resulting from emission trading 
would lead to the relocation of production, with a possibly unfavourable impact on global 
emissions. It is therefore necessary to minimise the burden through the long-term allocation 
of emission quotas free of charge.

It is important to try not only to achieve a global international agreement but also to secure 
international sectoral agreements, especially with emerging economies such as China and 
India.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jos kansainvälistä sopimusta 
ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta ei 
saada aikaan, yhteisön olisi pyrittävä 
tekemään kahdenvälisiä ja monenkeskisiä 



PE405.911v03-00 10/38 AD\742513FI.doc

FI

sopimuksia muiden suurimpien 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajien 
kanssa. Parhaillaan käytävien 
neuvottelujen lopputuloksesta riippumatta 
yhteisöllä pitäisi olla keskeinen asema 
Maailman ympäristöjärjestön 
perustamisessa, johon kootaan jo 
hyväksytyt viralliset ympäristösäännökset 
yhdessä tehokkaiden oikeudellisten 
mekanismien kanssa.

Perustelu

On otettava käynnissä olevien Kioton jälkeistä kautta koskevien neuvottelujen mahdollinen 
epäonnistuminen ja harkittavat kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 

(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 tilannetta arvioiva selvitys 
aiheellisine ehdotuksineen, ja sen pitää 
koskea kaikkia teollisuuden aloja ja 
erityisesti energiaintensiivisiä aloja, joilla 
katsotaan olevan merkittävä hiilivuodon 
uhka. Tällaisia aloja ja niiden osia 
koskevat perusteet sekä niiden 
tunnistaminen tulisi määrittää 
työmarkkinaosapuolten ja sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle esitettävällä 
ehdotuksella. Ehdotuksessa tulisi ottaa 
huomioon se, ettei mahdollisesti pystytä 
saamaan aikaan kansainvälistä 
sopimusta, jonka mukaan päästöjen 
vähentäminen on pakollista, ja siinä tulisi 
ottaa huomioon mahdollisia vaihtoehtoja 
kansainvälisille sopimuksille. Komission
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päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema.
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

olisi perustettava 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.
Teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Komission olisi seurattava mahdollisia 
EU:n tuottajien kilpailukykyyn ja 
työllistämismahdollisuuksiin kohdistuvia 
vaikutuksia, joita aiheutuu niiden 
käyttäessä tällaisia tuotteita 
tuotantohyödykkeinä. 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

Kertomusta, jossa arvioidaan tilannetta ja ehdotetaan ratkaisuja tilanteissa, joissa on 
merkittävä hiilivuodon vaara, tulee soveltaa kaikkiin teollisuudenaloihin, ja on keskityttävä 
erityisesti paljon energiaa kuluttaviin aloihin, kun otetaan huomioon sanaan 
"energiaintensiivinen" liittyvä oikeudellinen epävarmuus.

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

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jos 100 % päästöoikeuksista 
jaetaan ilmaiseksi, tuonnin 
sisällyttäminen 
päästökauppajärjestelmään käy 
tarpeettomaksi. Tämä varmistaisi WTO:n 
yhteydessä tehtyjen sitoumusten 
noudattamisen, ja sen tulisi myös merkitä 
sitä, etteivät kolmannet maat eivät ryhdy 
tällaisiin protektionistisiin toimiin. 
Samalla se auttaisi parantamaan 
neuvotteluilmapiiriä ja lisäämään 
hiilidioksidin vähentämistä koskevien 
Euroopan unionin tehokkaiden toimien 
hyväksyttävyyttä.

Perustelu

WTO edellyttää yhteisön takaavan syrjimättömän pääsyn markkinoilleen. Päästöoikeuksien 
myöntäminen energiaintensiivisille aloille täysin ilmaiseksi tekee tarpeettomaksi tuonnin 
huomioon ottamisen syrjivällä tavalla torjuen samalla jäsenvaltioiden mahdollisten 
protektionististen toimien vaaraa. Tavoite, jonka mukaan perustetaan kaikkein kattavin 
päästökauppajärjestelmä, on mahdollinen vain, jos neuvottelukumppanit ovat täysin 
tyytyväisiä ja vakuuttuneita siitä, ettei yhteisöllä ole protektionistisia motiiveja sen ottaessa 
tällaisen järjestelmän käyttöön.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
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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 
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 

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 
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. Vaikka 
ei olisi olemassa ilmastonmuutosta
koskevaa kansainvälistä sopimusta, olisi 
mahdollistettava sopimuksen tehneiden 
maiden sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttö.
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 
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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.

käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 
päästövähennysten määrä lisääntyy.
Hyvitysten ei kuitenkaan olla mahdollisia 
liittyen puhtaan kehityksen mekanismin 
ja yhteistoteutuksen hankkeisiin sellaisilla 
aloilla, joilla voi tapahtua hiilivuotoja.

Perustelu

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries. The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives. Accordingly, measures should 
be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the CDM, 
which should not be restricted to possible partners to an international agreement.
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.

Sectors exposed to carbon leakage should not be threatened by external competitors favoured 
through CDM and JI credits.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vähiten kehittyvät maat ovat erityisen 
alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, 
mutta niiden osuus 
kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. 
Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden 
tarpeet olisi asetettava etusijalle, kun 
huutokaupasta saatavia tuloja käytetään 
helpottamaan kehitysmaiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Koska 
kyseisissä maissa on toteutettu vain hyvin 
vähän puhtaan kehityksen mekanismin 

(24) Vähiten kehittyvät maat ovat erityisen 
alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, 
mutta niiden osuus 
kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. 
Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden 
tarpeet olisi asetettava etusijalle, kun 
huutokaupasta saatavia tuloja käytetään 
helpottamaan kehitysmaiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Koska 
kyseisissä maissa on toteutettu vain hyvin 
vähän puhtaan kehityksen mekanismin 



AD\742513FI.doc 15/38 PE405.911v03-00

FI

mukaisia hankkeita, on aiheellista 
varmistaa niissä vuoden 2012 jälkeen 
aloitetuita hankkeista saatavien hyvitysten 
hyväksyminen myös kansainvälisen 
sopimuksen puuttuessa. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava vähiten kehittyneisiin maihin 
vuoteen 2020 asti edellyttäen, että ne ovat 
siihen mennessä joko ratifioineet 
ilmastonmuutosta koskevan 
maailmanlaajuisen sopimuksen taikka 
kahden- tai monenvälisen sopimuksen 
yhteisön kanssa.

mukaisia hankkeita, on aiheellista 
varmistaa niissä vuoden 2012 jälkeen 
aloitetuita hankkeista saatavien hyvitysten 
hyväksyminen myös kansainvälisen 
sopimuksen puuttuessa. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava vähiten kehittyneisiin maihin 
vuoteen 2020 asti.

Perustelu

CDM-measures are making an effective contribution to climate protection in the developing 
countries. The participation of less developed countries in such projects is therefore, in any 
case, desirable with a view to achieving global CO2 objectives. Accordingly, measures should 
be taken to ensure the widest possible participation of the developing countries in the CDM, 
which should not be restricted to possible partners to an international agreement.
Participation by individual countries in CDM arrangements may facilitate their accession to 
an international agreement on climate protection.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittaisen kertomuksen 
uudistetun päästökauppajärjestelmän 
käyttöönotosta ja toiminnasta. 
Ensimmäinen kertomus esitetään vuoden 
kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Perustelu

Prosessi on hyvin monimutkainen ja edellyttää jatkuvaa toimielinten välistä valvontaa ja 
arviointia.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – b kohta – g 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 joka 
on luonteensa tai toimintansa 
merkittävästä muutoksesta tai 
suorituskykynsä merkittävästä kasvusta 
johtuen ajantasaistanut 
kasvihuonekaasujen päästölupansa sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

Perustelu

Komission ehdotuksessa kapasiteetin kasvu ei enää ole uuden osallistujan kriteeri. Tämä on 
merkittävä muutos, josta seuraa, että kasvihuonekaasuhyvityksiä myönnetään vain uusille 
laitoksille ja kapasiteetin lisäykset jäävät huutokauppaamisen piiriin. Komission ehdotus ei 
varmista tasapainoa uusien laitosten ja kapasiteetin lisäämisen välillä, se ei edusta 
tehokkainta lähestymistapaa ja saattaa estää innovointia nykyisissä järjestelmissä.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(u a) jätteistä annetun direktiiviin 
75/442/ETY muuttamisesta 18 päivänä 
maaliskuuta 1991 annetun neuvoston 
direktiivin 91/156/ETY liitteessä II B 
tarkoitetut talteenottotoimet eivät sisälly 
"polttolaitoksen" määritelmään.
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Perustelu

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

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 7 kohta
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. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista
päästöoikeuksien huutokaupasta saadut
tulot on käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Perustelu

Koska ongelma on vaikea ja kiireellinen, huutokauppajärjestelmän kaikki tulot olisi 
suunnattava toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kehitetään uusiutuvia 
energiamuotoja, torjutaan metsien katoamista, avustetaan kehitysmaita mukautumaan 
ilmastonmuutokseen ja autetaan parantamaan vähätuloisten kotitalouksien 
energiatehokkuutta.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) hallinnolliset kustannukset rajana 
10 % saaduista tulosta.

Perustelu

Komissio ehdotus, jonka mukaan vain 20 % huutokaupan tuloista varattaisiin 
ilmastonmuutoksen vastustamiseen, on selvästi riittämätön erityisesti, jos tämän summan on 
tarkoitus kattaa hallinnolliset kustannukset. Kansallisten budjettivajeiden täyttäminen ei saisi 
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olla keskeinen huutokauppaa edistävä tekijä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
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 päätettävä 
tarpeidensa mukaan tulojen jakamisesta 
yksittäisille toimille, ja ne sisällyttävät 
tiedot tulojen käytöstä kuhunkin näistä 
tarkoituksista ja tulojen käytön 
maantieteellisestä jakautumisesta
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti
esitettäviin kertomuksiin keskittyen 
erityisesti sisämarkkinoihin, valtiontukeen 
ja kilpailuun liittyviin kysymyksiin.

Komissio kertoo vuosittain Euroopan 
parlamentille tulojen käytöstä painottaen 
erityisesti sisämarkkinoihin, valtiontukeen 
ja kilpailuun liittyviä kysymyksiä.

Perustelu

Tämä prosessi on hyvin monimutkainen, ja se edellyttää jatkuvaa toimielinten välistä 
valvontaa ja arviointia. On tärkeää lisätä avoimuutta, mahdollista 10 artiklan 3 a kohdan 
noudattamisen arviointi sekä varmistaa, että unionin tuet jakautuvat tehokkaasti. Koska 
ympäristöpolitiikkaa ohjaa jaetun toimivallan periaate, jäsenvaltioiden on vastattava 
päästökaupan tuoton jakamisesta yksittäisille ilmastonmuutoksen vastaisille toimille.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan

5. Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle huutokaupan ajankohtia, 
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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.

hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
arviointikertomuksen ja sen yhteydessä 
tarvittaessa direktiiviehdotuksen. 
Ehdotuksella pyritään takaamaan, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi siten, että keinottelun 
mahdollisuudet minimoidaan.
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 
ilmastonmuutostavoitteita, jotka 
oikeuttavat niiden hyväksymisen. Siksi 
ehdotuksen on oltava riittävän
yksityiskohtainen muun muassa liittyen 
huutokauppojen ajankohtiin ja tiheyteen 
jäsenvaltioissa, sillä on oltava 
asianmukainen kehys ja siinä on 
käsiteltävä huutokauppojen todennäköisiä 
vaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi:
– keinotteluun,
– rajat ylittäviin kilpailuvaikutuksiin,
– useita aloja koskeviin vaikutuksiin,
– Euroopan unionin talouden ja 
teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten 
kilpailukykyyn,
– inflaatiopaineeseen ja
– sosioekonomisiin vaikutuksiin.
Huutokaupan käytännön toiminta on 
olennainen osa unionin 
päästökauppajärjestelmää koskevaa 
tarkistettua ehdotusta, ja asiaa on siksi 
käsiteltävä yhteispäätösmenettelyllä.

Perustelu

Komissio ehdottaa laajennetun päästökauppajärjestelmän keskeisen osan käsittelemistä 
komitologiamenettelyllä. On tärkeää, että komissio tekee yhteispäätösmenettelyyn liittyvän 
ehdotuksen.

Tarkistus 19
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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.

Perustelu

Komissio ehdottaa laajennetun päästökauppajärjestelmän keskeisen osan käsittelemistä 
komitologiamenettelyllä. On tärkeää, että komissio tekee yhteispäätösmenettelyyn liittyvän 
ehdotuksen.

Tarkistus 20

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia käyttämällä 
alakohtaisia viitearvoja ja niin, että
jakotavassa otetaan huomioon 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö,
yhteistuotanto, uusiutuvat energialähteet 
sekä kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista 
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asianomaisen tuotannonharjoittajan 
omaan sähkönkulutukseen, jolloin 
oikeudet jaetaan mainitulle 
tuotannonharjoittajalle kyseisiä 
tuotantoprosesseja varten sovittujen 
viitearvojen mukaisesti.

Komissio takaa, ettei loppukäyttäjälle 
siirretä tarpeettomia kustannuksia.

Perustelu

The use of waste gases from the production process for the generation of electricity 
contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity 
produced under these special circumstances should be excluded from auctioning, and 
included by the same allocation methodology as applied to respective installations of the 
producer of these gases. This corresponds with the main content of point 92 of the 
Commission Communication COM(2008)830.

The electricity production sector cannot be excluded from its own climate efforts by a 
generalised passing-on of costs.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sähköntuottajat, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, saavat
ilmaisia päästöoikeuksia yhteisön 
laajuisten yhdenmukaisten vaatimusten 
("benchmarks") perusteella, jotta voidaan 
turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin.
Kyseiset vaatimukset annetaan ja niitä 
valvotaan yhdenmukaistetun menettelyn 
mukaisesti.



PE405.911v03-00 22/38 AD\742513FI.doc

FI

Perustelu

Sähkön tuotanto yhteistuotantolaitoksissa on tehokkain tapa tuottaa energiaa. Siksi sitä 
edistävät lisätoimet tulisi taata myös vuoden 2013 jälkeen. Päästöoikeuksien vapaa jakaminen 
auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Tarkistus 22

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 
omaan sähkönkulutukseen, jolloin 
oikeudet jaetaan mainitulle 
tuotannonharjoittajalle kyseisiä 
tuotantoprosesseja varten sovittujen 
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 23

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on

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
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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.

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.

Perustelu

Tapa, jolla komissio ehdottaa EU:ssa toimivia hiilivuodoille alttiita energiaintensiivisiä aloja 
käsiteltävän, riippuu kansainvälisten neuvottelujen tuloksesta. Komission on yhdessä näiden 
alojen kanssa määritettävä hyväksyttävät tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämisellä EU:n 
tasolla sekä kansainvälisellä tasolla tavalla, joka johtaa todellisiin määrällisiin ja 
todennettaviin vähennyksiin sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 25

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

Tämä prosessi on hyvin monimutkainen, ja se edellyttää jatkuvaa toimielinten välistä 
valvontaa ja arviointia.

Tarkistus 26

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 mikä tahansa ala, joka ei 
sisälly liitteeseen I, voi uuden 
markkinatiedon perusteella pyytää 
komissiota arvioimaan uudelleen, 
voitaisiinko kyseistä alaa pitää 
hiilivuodolle alttiina.

Tarkistus 27

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

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 

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan kansainvälisen 



AD\742513FI.doc 25/38 PE405.911v03-00

FI

merkittävää markkinaosuutta yhteisön 
hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

kilpailukykynsä huomattavasti 
alenematta, ottaen huomioon seuraavat:

Tarkistus 28

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) markkinoiden nykyinen ja ennustettu 
tuleva rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat, 
merkitys työllisyyden ja talouden kannalta
sekä alojen alttius kansainväliselle 
kilpailulle, kuljetuskustannukset 
huomioon ottaen;

Tarkistus 29

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) ilmastopolitiikasta johtuvan energian 
ja tiettyjen raaka-aineiden hintojen 
ennustetun nousun suorat ja epäsuorat 
vaikutukset;

Tarkistus 30

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

d b) kustannusten loppukäyttäjälle
siirtämisen yhteiskunnalliset 
kokonaisvaikutukset;

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 artikla – 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 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti tai 
vaikutus asianomaisten alojen tai niiden 
osien kannattavuuteen.

Perustelu

Koko ehdotuksessa komissio viittaa aloihin ja niiden osiin, jotka ovat alttiita hiilivuodoille, 
minkä vuoksi on järkevää käyttää samaa terminologiaa kaikkialla sekaannusten välttämiseksi.

Tarkistus 32

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

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 

Komissio antaa viimeistään tammikuussa 
2010 ottaen huomioon kansainvälisten 
neuvottelujen tulokset ja sen, missä 
määrin tuloksena saatava sopimus täyttää 
liitteessä I a (uusi) vahvistetut 
vaatimukset, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen aloista tai niiden
osista, joita pidetään hiilivuodolle alttiina.
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työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen,
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Alat tai osa-alat määritetään yhdessä 
työmarkkinaosapuolten, sidosryhmien ja 
Euroopan parlamentin kanssa ottaen 
huomioon mahdollinen epäonnistuminen 
pääsyssä pakollisia vähentämistavoitteita 
käsittävään kansainväliseen sopimukseen.

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 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 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
ratkaisevia ovat mahdolliset sitovat 
alakohtaiset sopimukset, jotka johtavat 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä¸ sekä alat ja 
niiden osat, joilla katsotaan olevan 
merkittävä hiilivuodon uhka tämän 
direktiivin [10 a artiklan 8 ja 9 kohdan] 
mukaisesti."

Tarkistus 34
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

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 summa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Komissio takaa, että 
kansallista täytäntöönpanoa ja valtion 
tuki- ja kilpailusääntöjä sovelletaan 
tiukasti erityisesti määräävän markkina-
aseman väärinkäytön estämiseksi. Siksi 
komissio julkaisee kolmen kuukauden 
välein energiatuotteiden hinnat 
loppukäyttäjälle yhtiöittäin, aloittain ja 
jäsenvaltioittain jaoteltuina. Kun komissio 
julkistaa hinnat, se erottelee unionin 
päästökauppajärjestelmän osuuden 
loppukäyttäjän maksamasta hinnasta.

Perustelu

Jos laitos lopettaa toimintansa ja se on saanut ilmaisia päästöoikeuksia, se ei voi myydä 
jäljellä olevia päästöoikeuksia markkinoilla, van sen on annettava ne takaisin jäsenvaltioille. 
Tämä takaa, ettei järjestelmää käytetä väärin.

Komissio takaa myös, että valtiontukia ja kilpailua koskevia sääntöjä sovelletaan ja valvotaan 
tiukasti.

Kaikki osapuolet (teollisuudesta loppukäyttäjiin) vaativat aina hintojen avoimuutta 
markkinoiden vääristymisen välttämiseksi. Sen vuoksi komission tulisi julkaista säännöllisesti 
energiatuotteiden hinnat loppukäyttäjille.

Tarkistus 35

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

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.
Puhtaan kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hyvitykset hankkeista 
aloilla, joilla on hiilivuodon vaara, 
jätetään kuitenkin tällaisen soveltamisen 
ulkopuolelle.

Perustelu

On tärkeää pyrkiä paitsi globaaliin kansainväliseen sopimukseen myös kansainvälisiin 
alakohtaisiin sopimuksiin etenkin Kiinan ja Intian kaltaisten kehittyvien talouksien kanssa, 
jotta voidaan saavuttaa määrällisiä ja todellisia päästövähennyksiä.

Hiilivuodolle alttiita aloja eivät saa uhata ulkoiset kilpailijat, joita tuetaan puhtaan 
kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen hyvityksillä.

Tarkistus 36

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, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen."

Perustelu

On tärkeää pyrkiä paitsi globaaliin kansainväliseen sopimukseen myös kansainvälisiin 
alakohtaisiin sopimuksiin erityisesti Kiinan ja Intian kaltaisten kehittyvien talouksien kanssa.

Tarkistus 37
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 b artikla

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. 
Puhtaan kehityksen mekanismin ja 
yhteistoteutuksen hyvitykset hankkeista 
aloilla, joilla on hiilivuodon vaara, 
jätetään soveltamisalan ulkopuolelle."

Perustelu

Hiilivuodolle alttiita aloja eivät saa uhata ulkoiset kilpailijat, joita tuetaan puhtaan 
kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen hyvityksillä.

Tarkistus 38

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 joulukuun 
31 päivänä 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.



AD\742513FI.doc 31/38 PE405.911v03-00

FI

Perustelu

On tärkeää asettaa päivämäärä, jotta järjestelmä olisi ennustettava.

Tarkistus 39

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 on otettava huomioon uusin 
ja ajantasaisin tieteellinen tieto, jota voi 
olla saatavissa erityisesti 
hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja siinä on 
määriteltävä 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 
tällaisten tavaroiden tuottamiseen liittyvän 
sähköntuotannon yhteisön järjestelmään 
kuuluvien päästöjen tasosta.

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

Perustelu

Päästökauppaan osallistuvilla rahoituslaitoksilla on oltava selvät menettelysäännöt.

Tarkistus 40

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

Perustelu

Päivämäärä on asetettava, jotta eri osapuolilla olisi tarvittava ennustettavuus.

Tarkistus 41

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 jättää soveltamisalan 
ulkopuolelle puhtaan kehityksen 
mekanismin ja yhteistoteutuksen 
hyvitykset hankkeista aloilla, joilla on 
hiilivuodon vaara.

Perustelu

Hiilivuodolle alttiita aloja eivät saa uhata ulkoiset kilpailijat, joita tuetaan puhtaan 
kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen hyvityksillä.

Tarkistus 42
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla

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 väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä raaka-aineista ja
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:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(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;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta
väistämättömiä hiilidioksidipäästöjä 
raaka-aineista ja päästöjä biomassasta, 
ovat 25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
tai enemmän minä tahansa kalenterivuonna 
tai jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Perustelu

Pienillä laitoksilla olisi oltava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle, jos 
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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 43

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 tai 
kansainvälisten alakohtaisten sopimusten
tekemisen myötä voimaan muutokset

Perustelu

On tärkeää pyrkiä paitsi globaaliin kansainväliseen sopimukseen myös kansainvälisiin 
alakohtaisiin sopimuksiin etenkin Kiinan ja Intian kaltaisten kehittyvien talouksien kanssa, 
jotta voidaan saavuttaa määrällisiä ja todellisia päästövähennyksiä.

Tarkistus 44

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 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 
sovelletaan.
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Perustelu

On tärkeää pyrkiä paitsi globaaliin kansainväliseen sopimukseen myös kansainvälisiin 
alakohtaisiin sopimuksiin etenkin Kiinan ja Intian kaltaisten kehittyvien talouksien kanssa, 
jotta voidaan saavuttaa määrällisiä ja todellisia päästövähennyksiä.

Tarkistus 45

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 tai 
kansainvälisten alakohtaisten sopimusten
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.

Perustelu

On tärkeää pyrkiä paitsi globaaliin kansainväliseen sopimukseen myös kansainvälisiin 
alakohtaisiin sopimuksiin etenkin Kiinan ja Intian kaltaisten kehittyvien talouksien kanssa, 
jotta voidaan saavuttaa määrällisiä ja todellisia päästövähennyksiä.

Tarkistus 46

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

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

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta, lukuun 
ottamatta puhtaan kehityksen 
mekanismiin tai yhteistoteutukseen 
liittyviä hyvityksiä aloilta, joilla 
hiilivuodot ovat mahdollisia.

Perustelu

Hiilivuodolle alttiita aloja eivät saa uhata ulkoiset kilpailijat, joita tuetaan puhtaan 
kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen hyvityksillä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti: Poistetaan.
"Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW."

Perustelu

27 artiklan tavoite, jonka mukaan pienet laitokset pyritään jättämään ulkopuolelle, olisi 
mahdoton saavuttaa, jos toisiinsa yhteydessä olevat pienet laitokset käsitellään yhdessä 
kokonaispäästöjä laskettaessa.

Tarkistus 48
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Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I A
KANSAINVÄLISEN SOPIMUKSEN 

TEKEMISEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Kansainvälisen sopimuksen, jota 
sovelletaan hiilivuodolle erittäin alttiisiin 
energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, 
tai kansainvälisen alakohtaisen 
sopimuksen mainitunkaltaisista 
teollisuudenaloista on täytettävä 
vähintään seuraavat vaatimukset 
luodakseen teollisuudenaloille 
tasavertaiset toimintaedellytykset:
i) sen sopimuspuolina ovat maat, jotka 
edustavat vähintään 85 prosentin kriittistä 
massaa tuotannosta,
ii) sisältää vastaavat 
hiilidioksidipäästötavoitteet,
iii) sisältää samanlaiset ja samalla tavalla 
vaikuttavat päästövähennysjärjestelmät, 
joita soveltavat kaikki osallistuvat maat tai 
maat, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita unionin 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
iv) takaa, että kilpailutettaviin 
materiaaleihin sovelletaan vastaavia 
rajoituksia, joissa otetaan huomioon 
elinkaari,
v) edellyttää tehokasta kansainvälistä 
tarkkailu- ja todentamisjärjestelmää.

Perustelu

Vastaa 10 b artiklaa koskevaa tarkistusta.
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