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Tarkistus 44
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden maiden saamista 
nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun. 
Lisäksi olisi kannustettava kehitysmaita 
osallistumaan päästöjen vähentämiseen.

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden ja vasta teollistuneiden
maiden saamista nopeasti mukaan 
päämäärän tavoitteluun. Lisäksi olisi 
kannustettava kehitysmaita osallistumaan 
päästöjen vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon vasta teollistuneiden maiden jatkuvasti lisääntyvät päästöt on tarpeen 
asettaa tavoite, jonka mukaan varmistetaan niiden osallistuminen eikä pelkästään pyritä 
rohkaisemaan niitä tekemään näin.
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Tarkistus 45
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden maiden saamista 
nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun. 
Lisäksi olisi kannustettava kehitysmaita 
osallistumaan päästöjen vähentämiseen.

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon.
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä.
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden maiden saamista 
nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun.
Lisäksi kehitysmaiden olisi osallistuttava 
päästöjen vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

On tarpeen asettaa tavoite, jonka mukaan varmistetaan kehitysmaiden osallistuminen eikä 
pelkästään pyritä rohkaisemaan niitä tekemään näin.
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Tarkistus 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
laivaliikenne ja lentoliikenne mukaan 
luettuina. Kansainvälisen meri- ja 
lentoliikenteen päästöt olisi sisällytettävä 
EU:n päästökauppajärjestelmään vuoteen 
2015 mennessä tai otettava muulla tavoin 
mukaan ehdotukseen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään osana 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten täyttämistä 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 47
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Koska päästöoikeuksien hinta 
lisätään päästövapaan sähkön hintaan, 
EU:n päästökauppajärjestelmä nostaa 
kaiken sähkön hintaa. Lisäksi CO2 -
päästöjen kustannukset siirretään 
Euroopan teollisuudelle energian 
hinnassa.

Or. en

Perustelu

Kyseiset ongelmat johtuvat sähkön markkinapohjaisesta tukkuhintajärjestelmästä.

Tarkistus 48
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Sähkön tukkuhintajärjestelmästä 
johtuen tämä direktiivi merkitsee uutta 
alkua päästöttömiin ydinlaitoksiin 
tehtäville investoinneille.

Or. en

Perustelu

Sähkön hinnoittelujärjestelmä suosii päästövapaata voimantuotantoa. Kaiken sähkön hinta 
nousee käytännössä päästöoikeuksien hinnan vuoksi ja riippuu tuotantokustannuksista tai 
päästöoikeuksien käytöstä sähköntuotannossa.
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Tarkistus 49
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Taloudellisen väärinkäytön 
välttämiseksi EU:n 
päästökauppajärjestelmän on oltava 
vapaa päästöoikeuksien 
arvopaperistamiselta 
rahoitusmarkkinoilla. Muutoin keinottelu 
aiheuttaa suuria ongelmia 
päästöoikeuksien ja sähkön 
hinnoittelussa.

Or. en

Perustelu

Jos päästöoikeuksia arvopaperistetaan, ei ole otettu opiksi viimeaikaisista ongelmista USA:n 
lainamarkkinoilla, joilla subprime-luotot niputettiin muiden arvopapereiden kanssa 
riskialttiiksi paketeiksi. Jos päästöoikeudet voidaan vapaasti muuttaa rahoitustuotteiksi, 
markkinavoimat käyttävät niitä keinottelutarkoituksiin luodakseen niukkuutta ja taloudellisia 
voittoja sähkön kuluttajien, kotitalouksien ja myös teollisuuden tappioksi.

Tarkistus 50
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 



PE407.871v01-00 8/98 AM\728287FI.doc

FI

vuoteen 2020 mennessä oltava 
21 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä. 

vuoteen 2020 mennessä oltava 
21 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä. Jotta voitaisiin 
lieventää siirtymistä 20 prosentin 
vähentämistavoitteesta 30 prosentin 
tavoitteeseen, Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmässä kannattaisi 
välittömästi ottaa käyttöön tavoite 
päästöjen vähentämisestä 25 prosentilla. 

Or. nl

Tarkistus 51
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava 
21 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä.

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava 
21 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä ja näin ollen yli 
30 prosenttia pienempi kuin niiden 
vuoden 1990 päästömäärä.

Or. en

Perustelu

Tavanomainen viitevuosi on 1990. Tämän vuoksi CO2-päästöjen vähentämistä koskeva 
likimääräisen osuuden, jonka EU:n päästökauppajärjestelmä saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä, olisi ilmoitettava myös vuoteen 1990 verrattuna. Tämä on erityisen tärkeätä 
kansainvälisissä neuvotteluissa, joissa EU:n on osoitettava, mitä se on saavuttanut vuodesta 
1990 lähtien. Euroopan komissio esitti 30:a prosenttia EP:n kuulemistilaisuudessa 
15. toukokuuta 2008.
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Tarkistus 52
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava 
21 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä.

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla kansainvälisesti 
tunnustettuun Kioton pöytäkirjan 
perusvuoteen 1990 verrattuna voitaisiin 
saavuttaa kustannustehokkaasti, kyseisille 
laitoksille jaettavien päästöoikeuksien 
määrän olisi vuoteen 2020 mennessä oltava 
15 prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä.

Or. de

Perustelu

Tämän mukaisesti 20 prosentin vähennys vuoteen 1990 verrattuna vastaa 4,65 miljardin 
tonnin kokonaispäästömäärää. Alojen, jotka eivät kuulu päästökaupan piiriin, olisi vuoteen 
2020 mennessä vähennettävä päästöjä 2,67 miljardia tonnia. Lisäksi laskelmasta käy ilmi 
komission väitteen vastaisesti, että päästökauppaan sitoutuneilta aloilta olisi vaadittava 
päästöjen vähentämistä 15 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna. 

Tarkistus 53
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä yhteisön järjestelmän 

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä yhteisön järjestelmän 
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saavutustason nostamisesta siten, että 
kokonaisvähennys olisi enemmän kuin 
20 prosenttia. Tämä on tarpeen erityisesti, 
kun otetaan huomioon, että Eurooppa-
neuvoston tavoitetta 30 prosentin 
vähennyksestä vuoteen 2020 mennessä 
pidetään tieteellisesti välttämättömänä 
vaarallisen ilmastonmuutoksen 
torjunnassa.

saavutustason nostamisesta siten, että 
kokonaisvähennys olisi enemmän kuin 
20 prosenttia. Tämä on tarpeen erityisesti, 
kun otetaan huomioon, että Eurooppa-
neuvoston tavoitetta 30 prosentin 
vähennyksestä vuoteen 2020 mennessä 
pidetään tieteellisesti välttämättömänä 
ilmastonmuutoksen vaarallisten 
seurausten torjunnassa edellyttäen, että 
muut kehittyneet maat sitoutuvat 
vastaaviin päästövähennyksiin ja 
edistyneet kehittyvät maat osallistuvat 
kukin vastuunsa ja kykynsä mukaisessa 
suhteessa. Yhteisön järjestelmän ja 
muiden talouden alojen välinen 
oikeudenmukainen taakan jako, joka 
perustuu tieteelliseen tietoon, olisi 
varmistettava.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n toteuttamien lisävähennysten on oltava yhdenmukaisia niiden vastaavien 
toimien kanssa, joita toteuttavat maat, joissa on hiilivuodon riski.

Tarkistus 54
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Erityisen energiaintensiiviset 
teollisuuden alat olisi jätettävä 
päästöoikeuksien huutokaupan 
ulkopuolelle. Tämän päätöksen olisi 
oltava voimassa vähintään vuoteen 2020 
asti, ja myös sen jälkeen riippuen 
kansainvälisestä sopimuksesta. 
Päästöoikeuksien ilmaista jakamista ei 
pitäisi rajoittaa, vaan sen osuuden olisi 
oltava 100 prosenttia. Energiaintensiivisiä 
teollisuuden aloja koskeva sitova poikkeus 
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voidaan jättää huomiotta ainoastaan siinä 
tapauksessa, että Kioton pöytäkirjaa 
seuraava kansainvälinen sopimus takaa 
teollisuustuotannolle samat kilpailuedut
maailmanlaajuisesti.

Or. de

Perustelu

Energiaintensiiviset teollisuuden alat tarvitsevat luotettavia perusteita suunnittelulleen 
investointiensa toteuttamiseksi ja saadakseen näin tasapuoliset mahdollisuudet 
kansainvälisessä kilpailussa.

Tarkistus 55
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Maassa kasvavat puut samoin kuin 
puu ja sen johdannaiset muodostavat 
erittäin tärkeän hiilen talteenotto- ja 
varastointilähteen. Lisäksi puun avulla 
voidaan torjua kasvihuoneilmiötä, kun 
puu korvaa fossiilisen energian. Metsät 
siis muodostavat todelliset luonnolliset 
hiilivarastot, mutta hiilidioksidi vapautuu 
ilmakehään, kun metsiä hakataan tai ne 
palavat, mistä syystä on tärkeää ottaa 
käyttöön metsien suojelumekanismeja 
ilmaston lämpenemisen lieventämiseksi. 

Or. fr

Perustelu

Maankäytön muutosten (esimerkiksi trooppisten metsien hävitys) osuus maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöistä on 20 prosenttia. Pelkästään metsien hävittämisestä aiheutuu 
vuosittain maailmanlaajuisesti 6 miljardin tonnin hiilidioksidipäästöt.

Yksin Ranskan hiilivaraston suuruus on 15,6 miljoonaa tonnia, ja se varastoi 10 prosenttia 
kasvihuonekaasupäästöistä. Korvausarvoksi on arvioitu 14 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. 
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Jos metsiä ja puuta ei olisi, Ranskan hiilidioksidipäästöt olisivat 108 miljoonaa tonnia 
suuremmat, mikä olisi noin 20 prosenttia enemmän. 

Tarkistus 56
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Laitokset, joiden vuosittaiset 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 
25 000 tonnia, eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Or. de

Perustelu

Sellaisten laitosten, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 25 000 tonnia vuodessa, osuus on 
vähäinen teollisuuden hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärästä, ja ne olisi jätettävä 
soveltamisalan ulkopuolelle. Näin ollen keskisuurten yritysten hallinnollinen taakka vähenee 
samanaikaisesti huomattavasti. 

Tarkistus 57
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Kun otetaan huomioon metsäalan 
tarjoama merkittävä potentiaali ilmaston 
lämpenemisen lieventämiseksi, käyttöön 
olisi otettava kannustustoimenpiteitä 
tämän arvostamiseksi ja kehittämiseksi 
siten, että otetaan huomioon metsän 
toteuttamat muut tehtävät. 

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon vuoden 2007 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
raportti, jossa todetaan, että pitkällä aikavälillä metsien kestävät kehitysstrategiat, joiden 
avulla pyritään ylläpitämään tai kasvattamaan metsien hiilivarastoja tuottamalla puuta, 
kuitupuuta ja puuenergiaa, lieventävät kaikkein merkittävimmällä tavalla ilmaston 
lämpenemistä. Lisäksi palautetaan mieliin Euroopan parlamentin 15. marraskuuta 2007 
antama päätöslauselma, jossa Euroopan komissiota kehotetaan sisällyttämään tietty 
metsätaloudellinen toiminta päästökauppajärjestelmään. 

Tarkistus 58
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On syytä korostaa direktiiviä 
2003/87/EY ja 2004/101/EY, jolla 
muutetaan direktiivin 2003/87/EY 
sisältämiä maankäyttöä, maankäytön 
muutoksia ja metsätaloutta (LULUCF) 
koskevia Kioton pöytäkirjan säännöksiä. 

Or. fr

Perustelu

Kioton pöytäkirjan liitteessä B teollisuusmaille annetaan tavoitteita 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Monissa artikloissa mainitaan LULUCF-toimet 
(englanninkielisistä sanoista "Land Use, Land Use Change and Forestry"), eli kyseessä on 
metsitys, metsän uudistaminen, metsän hävitys, metsien hallinta, maankäytön hallinta, 
laidunmaan hallinta, kasvillisuuden palauttaminen. 

Tarkistus 59
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) On syytä liittää EU:n 
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päästökauppajärjestelmä ja Kioton 
pöytäkirjan hankemekanismit, joihin 
sisältyvät LULUCF-toimet, 
kokonaisuudessaan direktiivin 
2003/87/EY ja direktiivin 2004/101/EY, 
jolla muutetaan direktiiviä 2003/87/EY, 
soveltamisalaan. 

Or. fr

Perustelu

27. lokakuuta 2004 annetussa direktiivissä 2004/101/EY, jolla muutetaan direktiiviä 
2003/87/EY, jätetään sen soveltamisalan ulkopuolelle metsä- ja maatalouteen liittyvät toimet. 

Metsäteollisuus ja monet ympäristöjärjestöt kannattavat LULUCF-toimien sisällyttämistä 
EU:n päästökauppajärjestelmään. Ne korostavat näiden toimintojen huomattavaa vaikutusta 
ilmastonmuutokseen: metsien hävitys aiheuttaa peräti 20 prosenttia maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden toimien sisällyttäminen direktiiviin olisi myös keino 
edistää kehitysmaiden kestävää kehitystä. 

Tarkistus 60
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Komission olisi tarkasteltava 
menettelyjä, joilla LULUCF-toimet 
sisällytettäisiin direktiivin 2003/87/EY ja 
sitä muuttavan direktiivin 2004/101/EY 
soveltamisalaan, Balin konferenssissa 
saavutettujen parannettujen ehdotusten ja 
teknisen edistyksen valossa. Komission 
olisi annettava aiheesta 
lainsäädäntöehdotus Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
vuoden 2008 lopussa.

Or. fr
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Perustelu

Tietyt jäsenvaltiot moittivat Euroopan komissiota, koska tämä ei ole riittävästi perustellut 
päästöstään jättää LULUCF-toimet direktiivin ulkopuolelle, ja pitävät komission päätöstä 
valitettavana, koska 9. maaliskuuta 2007 annetuissa Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja 
Balin ilmastokonferenssista 15. marraskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa komissiota kehotettiin tutkimaan LULUCF-toimien sisällyttämistä EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Näiden toimien toteuttaminen kehitysmaissa merkitsisi 
huomattavaa rahoituslähdettä, ja sen avulla voitaisiin varmistaa luonnon monimuotoisuuden 
suojeleminen ja turmeltuneiden metsien kunnostaminen. 

Tarkistus 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 10 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä.

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 25 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä.

Or. de
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Perustelu

Hallinnolliset kustannukset samoin kuin pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvat 
lisäkustannukset olisi pidettävä mahdollisimman alhaisina. Näin ollen on perusteltua nostaa 
pienlaitosten päästöjen raja 25 000 tonniin hiilidioksidia vuodessa, mikäli niissä saavutetaan 
päästövähennyksiä myös muilla toimenpiteillä. 

Tarkistus 62
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 
päästöoikeuksien määrää kauden 2008–
2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien vähennys on
1,74 prosenttia oikeuksista, jotka 
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 
20 prosentin kokonaisvähennyksestä 
vuoteen 2020 mennessä.

(11) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 
päästöoikeuksien määrää kauden 2008–
2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien 
samansuuruisena pysyvä vähennystekijä 
on 1,10 prosenttia oikeuksista, jotka 
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 
20 prosentin kokonaisvähennyksestä 
vuoteen 2020 mennessä.

Or. de

Perustelu

Tämän mukaisesti 20 prosentin vähennys vuoteen 1990 verrattuna vastaa 4,65 miljardin 
tonnin kokonaispäästömäärää. Alojen, jotka eivät kuulu päästökaupan piiriin, olisi vuoteen 
2020 mennessä vähennettävä päästöjä 2,67 miljardia tonnia. Lisäksi laskelmasta käy ilmi 
komission väitteen vastaisesti, että päästökauppaan sitoutuneilta aloilta olisi vaadittava 
päästöjen vähentämistä 15 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna. Myös vuosittainen 
vähennysmäärä muuttuu vastaavasti.
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Tarkistus 63
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 
päästöoikeuksien määrää kauden 2008–
2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien vähennys on 
1,74 prosenttia oikeuksista, jotka 
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 
20 prosentin kokonaisvähennyksestä 
vuoteen 2020 mennessä. 

(11) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 
päästöoikeuksien määrää kauden 2008–
2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien vähennys on 
2 prosenttia oikeuksista, jotka jäsenvaltiot 
ovat jakaneet jäsenvaltioiden kansallisista 
jakosuunnitelmista tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti kaudeksi 2008–2012. 
Tällä tavoin yhteisön järjestelmällä 
voidaan kustannustehokkaasti auttaa 
toteuttamaan yhteisön sitoumus päästöjen 
vähintään 25 prosentin
kokonaisvähennyksestä vuoteen 2020 
mennessä.

Or. nl/en

Perustelu

Balin konferenssissa todettiin, että teollisuusmaiden olisi vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 25–40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jotta 
tavoite voitaisiin saavuttaa, EU:n päästökauppajärjestelmässä olisi aloitettava 25 prosentin 
vähennyksellä vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2005 tasoon verrattuna), ja nostaa vähennys 
30 prosenttiin kansainvälisen sopimuksen nojalla, joka koskee vuoden 2012 jälkeistä aikaa. 
Tämä merkitsee sitä, että lineaarisesti vähenevä osuus olisi 2 prosenttia (1,74 x 25/21). 
Siirtyminen 25 prosentin vähennyksestä 30 prosentin vähennykseen olisi helpompi kuin 
siirtyminen 20 prosentista 30 prosenttiin. Kun vähennystavoite on 30 prosenttia, lineaarisesti 
vähenevän osuuden olisi oltava 2,5 prosenttia, ellei komissio ilmoita, että olisi sovellettava 
erisuuruista määrää. 



PE407.871v01-00 18/98 AM\728287FI.doc

FI

Tarkistus 64
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 
1 720 miljoonaa. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän,
jota olisi tarkistettava niiden laitosten 
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin. 

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 15 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta, mikä 
vastaa xx prosentin vähennystä vuoden 
1990 päästöjen tasosta. Tähän määrään 
sisältyvät myös vaikutukset, jotka ovat 
seurausta soveltamisalan laajentamisesta 
kaudella 2008–2012 verrattuna kauteen 
2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi
1 850 miljoonaa laitoksille, joille on jaettu 
päästöoikeuksia kaudeksi 2008–2012, 
sekä noin 130 miljoonaa päästöoikeutta 
vuodesta 2013 mukaan otettaville aloille 
ja kaasuille. Tarkat päästömäärät ja 
prosentuaalinen vähennystekijä lasketaan, 
kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän, 
jota olisi tarkistettava niiden laitosten 
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin.

Or. de
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Perustelu

Avoimuuden vuoksi määrät olisi laskettava myös vuoden 1990 tasoon verrattuna. Komissiolta 
edellytetään tämän tekemistä. Samalla tarkistuksessa esitetään mukautusta, joka johtuu 
muista laskelmista.

Tarkistus 65
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 
1 720 miljoonaa. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän, 
jota olisi tarkistettava niiden laitosten 
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin.

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta, mikä 
on enemmän kuin 30 prosenttia niiden 
vuoden 1990 tason alapuolella. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 
1 720 miljoonaa. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän, 
jota olisi tarkistettava niiden laitosten
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin.
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Or. en

Perustelu

Tavanomainen viitevuosi on 1990. Tämän vuoksi CO2-päästöjen vähentämistä koskeva 
likimääräisen osuuden, jonka EU:n päästökauppajärjestelmä saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä, olisi ilmoitettava myös vuoteen 1990 verrattuna. Tämä on erityisen tärkeätä 
kansainvälisissä neuvotteluissa, joissa EU:n on osoitettava, mitä se on saavuttanut vuodesta 
1990 lähtien. Euroopan komissio esitti 30:a prosenttia EP:n kuulemistilaisuudessa 
15. toukokuuta 2008.

Tarkistus 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on esitetty ennakoitavuuden varmistamiseksi.
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Tarkistus 68
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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jäsenvaltioille, joissa on alhainen tulotaso 
ja hyvät kasvunäkymät. Jäsenvaltioiden, 
joissa keskimääräinen tulotaso asukasta 
kohden on yli 20 prosenttia suurempi 
kuin yhteisön keskiarvo, olisi 
osallistuttava tähän jakoon elleivät 
asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut koko 
paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Or. en

Tarkistus 69
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden on 
investoitava huomattavasti talouksiensa 
hiili-intensiteetin vähentämiseen vuoteen 
2020 mennessä ja niiltä jäsenvaltioilta, 
joissa asukasta kohden laskettu tulo on 
vielä huomattavasti yhteisön keskiarvoa 
pienempi ja joiden talous ei ole saavuttanut 
rikkaampien jäsenvaltioiden tasoa, 
vaaditaan suuria ponnistuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
estäminen ja parhaan mahdollisen 
taloudellisen tehokkuuden turvaaminen 
EU:n siirtyessä kohti vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta 
ovat tavoitteita, jotka oikeuttavat talouden 
alojen erilaisen kohtelun yhteisön 
järjestelmään kuuluvissa eri 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tarpeen 
kehittää muita mekanismeja, joilla tuetaan 
niiden jäsenvaltioiden ponnistuksia, joissa 
asukasta kohden laskettu tulotaso on 
suhteellisen alhainen ja kasvunäkymät 
hyvät. Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 90 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
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oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia tästä 
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 
10 prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. 
Jäsenvaltioiden, joissa keskimääräinen
tulotaso asukasta kohden on yli 
20 prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia tästä 
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 
10 prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. Siinä olisi 
myös otettava huomioon, että tietyillä 
jäsenvaltiolla on erityisiä maantieteellisiä 
haittoja, kuten sellaiset, jotka liittyvät 
niiden alueen syrjäiseen sijaintiin tai 
saariasemaan. Jäsenvaltioiden, joissa 
keskimääräinen tulotaso asukasta kohden 
on yli 20 prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Or. en

Perustelu

Jaetuissa huutokauppatuloissa olisi otettava huomioon taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota koskeva yhteisön tavoite.

Tarkistus 70
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden on 
investoitava huomattavasti talouksiensa 
hiili-intensiteetin vähentämiseen vuoteen 
2020 mennessä ja niiltä jäsenvaltioilta, 
joissa asukasta kohden laskettu tulo on 

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden on 
investoitava huomattavasti talouksiensa 
hiili-intensiteetin vähentämiseen vuoteen 
2020 mennessä ja niiltä jäsenvaltioilta, 
joissa asukasta kohden laskettu tulo on 
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vielä huomattavasti yhteisön keskiarvoa 
pienempi ja joiden talous ei ole saavuttanut 
rikkaampien jäsenvaltioiden tasoa, 
vaaditaan suuria ponnistuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
estäminen ja parhaan mahdollisen 
taloudellisen tehokkuuden turvaaminen 
EU:n siirtyessä kohti vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta 
ovat tavoitteita, jotka oikeuttavat talouden 
alojen erilaisen kohtelun yhteisön 
järjestelmään kuuluvissa eri 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tarpeen 
kehittää muita mekanismeja, joilla tuetaan 
niiden jäsenvaltioiden ponnistuksia, joissa 
asukasta kohden laskettu tulotaso on 
suhteellisen alhainen ja kasvunäkymät 
hyvät. Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 90 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia tästä 
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 
10 prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. 
Jäsenvaltioiden, joissa keskimääräinen 
tulotaso asukasta kohden on yli 20 
prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

vielä huomattavasti yhteisön keskiarvoa 
pienempi ja joiden talous ei ole saavuttanut 
rikkaampien jäsenvaltioiden tasoa, 
vaaditaan suuria ponnistuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
estäminen ja parhaan mahdollisen 
taloudellisen tehokkuuden turvaaminen 
EU:n siirtyessä kohti vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta 
ovat tavoitteita, jotka oikeuttavat talouden 
alojen erilaisen kohtelun yhteisön 
järjestelmään kuuluvissa eri 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tarpeen 
kehittää muita mekanismeja, joilla tuetaan 
niiden jäsenvaltioiden ponnistuksia, joissa 
asukasta kohden laskettu tulotaso on 
suhteellisen alhainen ja kasvunäkymät 
hyvät. Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 90 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia tästä
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 
10 prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. 
Huomioon olisi otettava myös tiettyjen 
Euroopan unionin osien maantieteelliset 
ominaisuudet ja haitat, jotka koskevat 
syrjäisiä alueita sekä vuoristo- ja 
saaristoalueita. Jäsenvaltioiden, joissa 
keskimääräinen tulotaso asukasta kohden 
on yli 20 prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 
0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Or. el
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Tarkistus 71
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin on tärkeää voida investoida enemmän energiateknologiaan ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, jotka ovat välttämättömiä päästövähennysponnistelujen 
kannalta vuoteen 2050 asti. Jos yhteisön tasolla käytetään 100 prosenttia huutokaupan 
tuotosta, eurooppalainen tutkimustoiminta voidaan järjestää hyvin Yhdysvaltoihin ja Japaniin 
verrattua. 



AM\728287FI.doc 29/98 PE407.871v01-00

FI

Tarkistus 73
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet, yhteiskunnalliset kysymykset 
kuten sähkön ja muiden 
perushyödykkeiden mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin; sellaiset 
investoinnit kehitysmaihin, joiden avulla 
pyritään päästöjen tehokkaampaan 
vähentämiseen ja vähäisiin päästöihin 
perustuvan talouden luomiseen; 
toimenpiteet, joilla parannetaan 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja 
rohkaistaan ilmastonmuutoksen 
torjuntaan tähtääviä, yritysten tekemiä 
aloitteita korostamalla 
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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.

energiatehokkuutta ja lisäämällä 
uusiutuvien energialähteiden rahoitusta; 
tutkimus ja kehitys vähäpäästöisen 
teknologian alalla; tekniikan 
infrastruktuurin parantaminen ja 
toimenpiteet, joiden avulla vähennetään 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppaa koskevan järjestelmän 
vaikutusta alueilla, jotka kärsivät 
vakavista maantieteellisistä ja 
väestöllisistä ongelmista sekä kestävän 
energiapolitiikan kehittämiseen 
tarkoitetut lisätoimenpiteet. 

Or. el

Tarkistus 74
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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. Päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatujen tuottojen ja 
muiden kestävien metsähankkeiden ja 
-toimien olisi metsien hävittämisen 
estämiseksi täydennettävä 
markkinapohjaisia ohjaustoimenpiteitä 
esimerkiksi sallimalla laitosten 
toiminnanharjoittajien käyttää EU:n 
päästökauppajärjestelmän metsäpohjaisia 
päästövähennyshyvityksiä.

Or. en

Perustelu

Markkinapohjaiset ohjaustoimenpiteet, kuten metsäpohjaiset päästövähennyshyvitykset, ovat 
tehokkaimpia keinoja tarjota kehitysmaille tarvittavat kannustimet ja investoinnit, joiden 
avulla ne voivat hillitä metsien hävittämistä ja sitoutua kestäviin metsitys- ja 
metsänistutushankkeisiin ja -toimiin.
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Tarkistus 75
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
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, ja lieventää 
päästökauppajärjestelmän vaikutusta 
alueisiin, joihin kohdistuu pysyviä ja 
vakavia maantieteellisiä ja 
väestötieteellisiä haittoja, antamalla niille 
täydentäviä keinoja kestävän 
energiapolitiikan kehittämiseksi. Tämä 
osuus on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 



AM\728287FI.doc 33/98 PE407.871v01-00

FI

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.

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.

Or. en

Perustelu

Jaetuissa huutokauppatuloissa olisi otettava huomioon taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota koskeva yhteisön tavoite.

Tarkistus 76
Dorette Corbey

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 

(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 
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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.

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; 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. Innovoinnin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sijoitettava 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotosta 
vähintään 50 prosenttia sellaisiin 
yrityksiin, jotka sijoittavat vihreisiin 
teknologioihin, mukaan luettuina 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi. 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.

Or. nl
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Perustelu

Vähintään puolet päästöoikeuksien huutokaupan tuotosta olisi sijoitettava osallistuviin 
yrityksiin, edellyttäen että ne puolestaan sijoittavat vihreisiin teknologioihin tai tekniikoihin, 
joihin sisältyy CCS-järjestelmä. 

Tarkistus 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto
käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; 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. 
Vähintään 50 prosenttia tuotosta olisi 
käytettävä tarvittavien 
ilmastoponnisteluiden edistämiseksi 
kehitysmaissa. Lisäksi päästöoikeuksien 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 78
Miloslav Ransdorf

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 

Poistetaan.
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alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Huutokauppaprosessista muodostuu suurin maailmanlaajuinen jatkuva koskaan pidetty 
huutokauppa. On tärkeää, että päästöoikeuksien likvidit markkinat säilyvät kaikkina aikoina 
ja että mahdolliset markkinahäiriöt vältetään. Tämän vuoksi asteittainen käyttöönottojakso on 
tarpeen, jotta tuetaan sähkömarkkinoiden hallittua siirtymistä kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppaan, rajoitetaan tuotantokapasiteettiin ja sähkön hintaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ja vältetään energian hintojen aiheuttamia, kansallisia teollisuudenaloja koskevia 
Euroopan sisäisiä markkinahäiriöitä. 

Tarkistus 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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) Päästökauppa on väline, jolla pitäisi 
auttaa saavuttamaan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevat tavoitteet minimikustannuksin. 
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuvaa päästöoikeuksien ilmaisella 
jakamisella asetetaan tarvittavat 
tehokkuuden parantamista koskevat 
kannustimet. Sekä osallistuville laitoksille 
että epäsuorasti kuluttajille aiheutuvat 
EU:n päästökauppajärjestelmän 
kustannukset voidaan näin rajata 
rahoitustarpeisiin, jotka koskevat 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Päästökaton mukaisesti edelleen sallitut 
hiilidioksidipäästöt eivät siis aiheuta 
kustannuksia yhteisölle, vaan ne 
aiheuttavat niitä heti, kun niistä tulee 
tulevan vahvistetun vähennystavoitteen 
mukaisia. Tällainen rajoittaminen ei 
vaaranna lainkaan 
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ilmastonmuutospolitiikan tavoitteita. 
Hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteen saavuttaminen 
voidaan turvata asettamalla vertailuarvot 
oikein. Mahdollisuus säätää 
vertailuarvoja alaspäin tulevina vuosina 
luo turvallisuutta sen suhteen, että 
yleinen vähentämistavoite todella 
saavutetaan. Edellä esitetyn vuoksi 
vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuva päästöoikeuksien ilmaisen 
jakamisen olisi vuodesta 2013 oltava 
vakiokäytäntö.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
kaikilla aloilla siten, että siihen 
yhdistetään päästöoikeuksien tuontia 
koskeva vaatimus (AIR), koska niillä on 
muun muassa mahdollisuus siirtää 
kasvavat hiilidioksidikustannukset 
hintoihin siinä tapauksessa, että vuoden 
2012 jälkeinen kattava kansainvälinen 
sopimus viivästyy.
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direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 81
Lena Ek

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 lämmön 
tuottaminen direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla 
taloudellisesti perusteltua 
lämmöntuotantoa varten ja lämmön 
toimittaminen tehokasta kaukolämpöä 
varten ympäristön suojelua koskevien 
valtionavun suuntaviivojen mukaisesti saa 
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ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
varmistetaan yhdenvertainen kohtelu 
kaikille lämmöntuottajille, joita EU:n 
päästökauppajärjestelmä ei koske.

Or. en

Perustelu

Lämpömarkkinoilla vallitsee kilpailu, eikä päästökauppajärjestelmä kata suurinta osaa näistä 
markkinoista, joka muodostuu yksittäisistä, fossiilisia polttoaineita käytävistä 
lämpökattiloista. Kaukolämpölaitokset eivät siksi pysty siirtämään kustannuksia kuluttajille, 
vaikka ne ovat hiilitehokkaimpia vaihtoehtoja. Jotta vältetään päästöjen lisääntyminen 
lämpömarkkinoiden muilla kuin kauppaan perustuvilla osilla, laitoksia olisi kohdeltava 
samoin kuin teollisuutta markkinoilla, joilla hiilivuodon riski on olemassa.

Tarkistus 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. en
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Perustelu

Lämmöntuotantoon ei pidä kohdistaa “sattumanvaraisesti” samoja määräyksiä, jotka 
koskevat sähköntuotantoa. Tämä johtaa kilpailua koskeviin ristiriitoihin ja häiriöihin.

Tarkistus 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Huolimatta siitä, onko lämpö 
tuotettu yhdessä sähkön kanssa, 
teollisuuden käyttöön toimitetun lämmön 
olisi saatava ilmaiset päästöoikeudet 
niiden ilmaisten päästöoikeuksien 
mukaisesti, jotka annetaan asianomaisille 
teollisuudenaloille. Huolimatta siitä, onko 
lämpö tuotettu yhdessä sähkön kanssa, 
ympäristön suojelua koskevien 
valtionavun suuntaviivojen mukaisesti 
tuotettu kaukolämpö saa ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta varmistetaan 
yhdenvertainen kohtelu kaikille 
lämmöntuottajille, joita yhteisön n 
päästökauppajärjestelmä ei koske.

Or. en

Perustelu

Lämmöntuotannolla on oltava asianmukaiset ja selvät säännöt. Tekstin mukaan syrjintä 
"ulkoistetun" yhteistuotannon ja teollisuuden alalle luokitellun "sisäisen" tuotannon välillä.

Kaukolämpö on merkittävä päästöjen vähentämiskeino, mutta siihen kohdistuva pääasiallinen 
kilpailu tulee yksittäisistä fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämpökattiloista, joita EU:n 
päästökauppajärjestelmä ei kata. Jotta voidaan välttää päästöjen lisäämistä koskevat 
järjettömät taloudelliset kannustimet, kaukolämpöhankkeille tulisi myöntää ilmainen 
päästöoikeus.
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Tarkistus 84
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

Poistetaan.
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vuoteen 2020 tultaessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 86
Paul Rübig

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 olisi 
kansainvälisen ratifioidun sopimuksen 
puuttuessa säädettävä siirtymäjärjestelystä, 
jonka mukaan ilmaiseksi annettavat 
päästöoikeudet olisivat 100 prosenttia
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tämänhetkisessä muodossaan lieventää kielteisiä 
ympäristöseurauksia, jotka liittyvät huutokauppaan kansainvälisen sopimuksen puuttuessa, 
mutta siinä ei onnistuta kattavasti käsittelemään kielteisiä taloudellisia seurauksia, joita 
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syntyisi, jos merkityksellisellä kansainvälisellä sopimuksella ei luotaisi yhtäläisiä 
toimintaedellytyksiä kilpailevien kansakuntien yritysten keskuudessa.

Tarkistus 87
Miloslav Ransdorf

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) 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.

Or. en

Perustelu

Huutokauppaprosessista muodostuu suurin maailmanlaajuinen jatkuva koskaan pidetty 
huutokauppa. On tärkeää, että päästöoikeuksien likvidit markkinat säilyvät kaikkina aikoina 
ja että mahdolliset markkinahäiriöt vältetään. Tämän vuoksi asteittainen käyttöönottojakso on 
tarpeen, jotta tuetaan sähkömarkkinoiden hallittua siirtymistä kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppaan, rajoitetaan tuotantokapasiteettiin ja sähkön hintaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ja vältetään energian hintojen aiheuttamia, kansallisia teollisuudenaloja koskevia 
Euroopan sisäisiä markkinahäiriöitä. 
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Tarkistus 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 89
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Sellaisen kansainvälisen sopimuksen 
puuttuessa, jonka nojalla asianomaisia aloja 
kohdellaan yhdenvertaisesti, ilmaisjaosta 
laitoksille olisi annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä, joita kutsutaan 
nimellä ”benchmarks”. Ne olisi laadittava 
kullekin EU:n päästökauppajärjestelmän 
kattamalle alalle. Niiden perustana olisi
oltava kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta parhaat tekniikat, potentiaali, 
mukaan luettuna päästöjen 
vähentämispotentiaali, ja tekniikat, joita on 
saatavilla markkinoilla, ja otettava huomioon 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet, yhteistuotanto sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi. 
Jotta voidaan varmistaa, että kullakin 
toiminnanharjoittajalla on alueensa parasta 
suorituskykyä vastaava kannustin, 
päästöoikeuksien ilmaisen jakamisen 
yksittäisille laitoksille tulisi tapahtua 
korkeintaan asianmukaisessa säännössä 
määritetyllä tasolla. Kaiken kaikkiaan 
päästöoikeuksien ilmaisjakoa koskevat 
säännöt eivät saisi kannustaa lisäämään 
päästöjä. Lisäksi olisi varmistettava, että 
lisääntyvä osa päästöoikeuksista 
huutokaupataan. Jotta markkinat voisivat 
toimia asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
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huutokaupattava. 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. Komission olisi kuultava 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä ennen 
sääntöjen antamista.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistusta 8 kannatetaan yleisesti. Tähän tarkistukseen lisätään joitakin 
näkökohtia: 
– viittaus kansainväliseen sopimukseen, jolla korvataan johdanto
– olennaiset säännöt, jotka ovat voimassa olevan direktiivin liitteen III 3 kappaleessa
– selvennys siitä, että tässä tarkoitetaan ilmaista jakelua

Tarkistus 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
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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.

varastointi. Mitkään näistä 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 
sähköä, joka on tuotettu jätekaasuista ja 
sähköä, joka on tuotettu yhdessä 
teollisuuden lämmön kulutuksen kanssa 
tai joka on tuotettu teollisuusprosessien 
jätteistä sekä omaan kulutukseen että 
laitoksen käyttäjän kulutukseen. Vuonna 
2020 käyttämättä olevat uusien 
osallistujien päästöoikeudet olisi 
huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidi, joka on peräisin jätekaasuista, liittyy erottamattomasti laitoksiin, jotka tuottavat 
näitä kaasuja. Huutokauppa aiheuttaisi aiheetonta taakkaa näille laitoksille ja ehkäisisi 
tehokasta jätekaasujen käyttöä, joka edistää luonnonvarojen säilyttämistä. 

Sähkön huutokauppa ja lämpöä koskeva päästöoikeuksien mahdollinen ilmainen jakaminen 
ehdotetussa järjestelmässä saa aikaan erilaisen jaon laitoksille, jotka tuottavat samaa 
tuotetta, ja näin ollen epäyhtenäisen järjestelmän. Voima ja lämpö, jotka on tuotettu 
teollisuusprosessin yhteydessä, tuotetaan tyydyttämään kyseisten teollisuusprosessien kysyntä.
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Tarkistus 91
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi ilmaisjaosta 
laitoksille olisi annettava koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistettuja ja alakohtaisia 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat. 
Mitkään näistä säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä tehottomista 
laitoksista.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 92
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö 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. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
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käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Huutokauppaprosessista muodostuu suurin maailmanlaajuinen jatkuva koskaan pidetty 
huutokauppa. On tärkeää, että päästöoikeuksien likvidit markkinat säilyvät kaikkina aikoina 
ja että mahdolliset markkinahäiriöt vältetään. Tämän vuoksi asteittainen käyttöönottojakso on 
tarpeen, jotta tuetaan sähkömarkkinoiden hallittua siirtymistä kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppaan, rajoitetaan tuotantokapasiteettiin ja sähkön hintaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ja vältetään energian hintojen aiheuttamia, kansallisia teollisuudenaloja koskevia 
Euroopan sisäisiä markkinahäiriöitä. 

Tarkistus 93
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Sellaisen kansainvälisen sopimuksen 
puuttuessa, jonka nojalla asianomaisia 
aloja kohdellaan yhdenvertaisesti, 
yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
minimoimiseksi ilmaisjaosta laitoksille 
olisi annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
("benchmarks"). Alakohtaisiin kriteereihin 
vaikuttamatta näissä säännöissä olisi
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, yleisesti sovellettavat
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet ja potentiaali, johon sisältyy 
tekninen potentiaali päästöjen 
vähentämiseksi. Sääntöjen olisi 
kannustettava vähentämään tiettyjä 
päästöjä. Lisäksi olisi varmistettava, että 
lisääntyvä osa päästöoikeuksista 
huutokaupataan. Jotta markkinat voisivat 
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 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.

toimia asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava myös 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. 
Määriteltäessä sääntöjen asettamista 
koskevat periaatteet yksittäisillä aloilla 
komission olisi kuultava asianmukaisia 
aloja.

Or. en

Perustelu

Selvennys siitä, että "siirtymäaika" viittaa kansainväliseen sopimukseen, joka tarjoaa 
yhdenvertaiset mahdollisuudet (vuodon välttämiseksi). Tarkistuksessa korostetaan sääntöjen 
käyttöä ja näiden ominaispiirteiden tärkeyttä.

Tarkistus 94
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”). 
Vaikuttamatta alakohtaisiin kriteereihin, 
näissä säännöissä olisi otettava huomioon
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
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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.

tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, yleisesti sovellettavat 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät ja
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä potentiaali, mukaan 
lukien potentiaali päästöjen 
vähentämiseksi. Mitkään näistä säännöistä 
eivät saisi kannustaa lisäämään erityisiä 
päästöjä. Jotta markkinat voisivat toimia 
asianmukaisesti, sääntöihin perustuvasta 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava myös 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, paitsi sähkölle, joka 
tuotetaan teollisuuden tuotantoprosessin 
jätteistä. Vuonna 2020 käyttämättä olevat 
uusien osallistujien päästöoikeudet olisi 
huutokaupattava. Määriteltäessä sääntöjen 
asettamista koskevat periaatteet 
yksittäisillä aloilla komission olisi 
kuultava asianmukaisia aloja.

Or. en

Perustelu

Jätekaasuja, jotka ovat peräisin tuotantoprosessista, on käytettävä välittömästi niiden 
tuottamisen jälkeen. Jotta varmistetaan niiden tehokas talteenotto, näiden kaasujen käytön 
suurin mahdollinen joustavuus on sallittava. Tuotantoprosessista peräisin olevien 
jätekaasujen käyttö sähköntuotantoon edistää resurssien säilymistä ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä. Näissä erityisolosuhteissa tuotettu sähkö olisi jätettävä huutokaupan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 95
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä kuten sääntöjä, jotka 
eivät pelkästään rajoitu alakohtaisiin 
sääntöihin, joissa olisi huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. 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. 
Määriteltäessä sääntöjen asettamista 
koskevat periaatteet yksittäisillä aloilla 
komission olisi kuultava asianmukaisia 
aloja.

Or. en
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Perustelu

Sääntöjen asettamisen periaatteista on sovittavat asianomaisten alojen kanssa, ja niiden on 
heijasteltava nykyisiä päästöjä ja teknisiä vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi kyseisellä 
alalla.

Tarkistus 96
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. 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.
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Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tämänhetkisessä muodossaan lieventää kielteisiä 
ympäristöseurauksia, jotka liittyvät huutokauppaan kansainvälisen sopimuksen puuttuessa, 
mutta siinä ei onnistuta kattavasti käsittelemään kielteisiä taloudellisia seurauksia, joita 
syntyisi, jos merkityksellisellä kansainvälisellä sopimuksella ei luotaisi yhtäläisiä 
toimintaedellytyksiä kilpailevien kansakuntien yritysten keskuudessa.

Tarkistus 97
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään näistä säännöistä eivät 
saisi kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi 
olisi varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. 
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, paitsi sähkölle, joka 
tuotetaan teollisuuden tuotantoprosessin 
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uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

jätteistä. Vuonna 2020 käyttämättä olevat 
uusien osallistujien päästöoikeudet olisi 
huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Jätekaasuja, jotka ovat peräisin tuotantoprosessista, on käytettävä välittömästi niiden 
tuottamisen jälkeen. Jotta varmistetaan niiden tehokas talteenotto, näiden kaasujen käytön 
suurin mahdollinen joustavuus on sallittava. Tuotantoprosessista peräisin olevien 
jätekaasujen käyttö sähköntuotantoon edistää resurssien säilymistä ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä. Näissä erityisolosuhteissa tuotettu sähkö olisi jätettävä huutokaupan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 98
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö 
puhtaat energiankantajat kuten vety 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 
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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.

lämpöenergian ja teollisuuskaasujen 
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.

Or. en

Perustelu

Vetyä kehitetään nykyään paikallista (hajautettu energiantuotanto) ja ei-paikallista käyttöä 
varten kaikkialla EU:ssa puhtaana energian kantajana poliittisten päätöksentekijöiden 
valitsemana. Sen käyttö on hyvin perusteltua ympäristösyistä, jotka osoittavat, että sen 
hiilidioksidiin liittyvä elämänkaari on verrattavissa muihin polttoaineisiin tai jopa parempi.

Tarkistus 99
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, mukaan luettuina 
yhdistetty lämpö ja voima, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Yhdistetyn lämmön ja voiman kehittäminen on EU:n julkistettu tavoite. Muiden tässä 
yhteydessä mainittujen tekniikoiden ohella jakosäännöillä olisi tehtävä selväksi, että 
päästökauppa toimii sellaisten tekniikoiden kehittämisen puolesta, joilla on suurempi 
potentiaali vähentää hiilidioksidia erityisesti yhdistetyssä lämmön ja voiman tuotannossa. 
Tällä tarkistuksella saatetaan yhdenmukaiseksi muut säännökset, jotka koskevat yhdistettyä 
lämmön ja voiman tuotantoa ehdotuksessa.

Tarkistus 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 ja teollisuuskaasujen
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.

Or. fr

Perustelu

Kaikki energiamuodot olisi mainittava.

Tarkistus 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kaikissa tapauksissa hyvin 
tehokkaan lämmön ja voiman tuotannon 
olisi yhtenä ilmastonmuutospolitiikan 
kulmakivenä saatava erityistä tukea tässä 
direktiivissä säädetyistä mekanismeista.
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Or. en

Perustelu

Yhdistetty lämmön ja voiman tuotanto voi edistää potentiaalisesti erittäin paljon hiilidioksidin 
vähentämistavoitetta. Päästökauppajärjestelmässä on otettava huomioon tämä potentiaali ja 
tuettava sitä asianmukaisesti.

Tarkistus 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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.
Siinä tapauksessa, että ilmastonmuutosta 
koskevaa sellaista kansainvälistä 
sopimusta ei ole vielä tehty, joka johtaa 
kasvihuonekaasupäästöjen pakolliseen 
vähentämiseen maissa, jotka edustavat 
EU:n päästökauppajärjestelmän 
kattamalla alalla kriittistä massaa ja jotka 
eivät saa ilmaisia päästöoikeuksia EU-
maihin verrattuina, on tarpeen välttää 
kasvihuonekaasujen päästöjä, jotka 



PE407.871v01-00 62/98 AM\728287FI.doc

FI

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.

tulevat yhteisön ulkopuolelta ja jotka 
heikentävät yhteisön toimintaa 
aiheuttamalla "hiilivuotoa". Tätä 
koskevia määräyksiä olisi hyväksyttävä ja 
niitä olisi sovellettava sellaisten 
tavaroiden tuontiin, jotka muuten 
heikentäisivät tätä tointa. Näiden 
määräysten olisi oltava vaikutukseltaan 
neutraaleja. Jotta oltaisiin valmiita 
tällaisen tapahtuman varalta, joka voisi 
vaarantaa ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyden ja yhteisön toimista 
saatavat hyödyt, tehokas hiilen 
tasaaminen päästöoikeuksia koskevan 
tuontivaatimuksen muodossa olisi 
vahvistettava yhteisöön tuotavien 
energiatehokkaiden tavaroiden osalta.
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Kyseisten määräysten olisi 
sovellettava tavaroiden tuojiin vastaavia 
vaatimuksia, joita sovelletaan EU:ssa 
laitoksiin, jotka eivät saa ilmaisia 
päästöoikeuksia ja jotka ovat osoittaneet 
altistuvansa merkittävälle hiilivuodon 
riskille tai kansainväliselle kilpailulle 
kolmansissa maissa, joita ei koske sitovat 
ja todennettavissa olevat toimet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kansainvälisen vuoden 
2012 jälkeisen ilmastopoliittisen kehyksen 
puitteissa.

Or. en



AM\728287FI.doc 63/98 PE407.871v01-00

FI

Tarkistus 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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

(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 
ottaa käyttöön myös ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisen viitearvon 
perusteella asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille.
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päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. de

Perustelu

Myös tässä yhteydessä parhaaseen käytössä olevaan tekniikkaan perustuva viitearvo 
muodostaa tehokkaimman ja edullisimman ratkaisun. 

Tarkistus 104
Paul Rübig

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 

(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 valmistavan 
teollisuuden kansainväliselle kilpailulle. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi ja 
kilpailukyvyn menettämisen vuoksi
yhteisö jakaa 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista yhteisön 
päästökauppajärjestelmän mukaisille 
laitoksille, jotka eivät ensisijaisesti tuota 
sähköä. Jos tämän valmistavan 
teollisuuden suhteen on asianmukaisesti 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tämänhetkisessä muodossaan lieventää kielteisiä 
ympäristöseurauksia, jotka liittyvät huutokauppaan kansainvälisen sopimuksen puuttuessa, 
mutta siinä ei onnistuta kattavasti käsittelemään kielteisiä taloudellisia seurauksia, joita 
syntyisi, jos merkityksellisellä kansainvälisellä sopimuksella ei luotaisi yhtäläisiä 
toimintaedellytyksiä kilpailevien kansakuntien yritysten keskuudessa.

Tarkistus 105
Hannes Swoboda

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 

(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 
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sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt.
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

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, 
jotka ovat hiilivuodon riskistä 
riippuvaisia. Huomattavan 
markkinaosuuden menettämistä koskevan 
mahdollisuuden vuoksi, mikä koskee 
yhteisön ulkopuolisia laitoksia, jotka eivät 
toteuta vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi, luettelo 
energiatehokkaista teollisuudenaloista, 
jotka altistuvat hiilivuodon riskille, olisi 
sisällytettävä tämän direktiivin liitteeseen.
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon uhan alaisista aloista laadittavan luettelon esittäminen selventää ja lisää 
oikeusvarmuutta. Tunnistetun hiilivuodon uhan tapauksessa päästöoikeuksien on perustuttava 



AM\728287FI.doc 67/98 PE407.871v01-00

FI

sääntöihin, mutta niiden on oltava 100 prosenttiin asti ilmaisia laskettuna päästöoikeuksista, 
jotka on näiden sääntöjen pohjalta määritelty ja jotka riippuvat hiilivuodon uhasta.

Tarkistus 106
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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. 
Huomattavan markkinaosuuden 
menettämistä koskevan mahdollisuuden 
vuoksi, mikä koskee yhteisön ulkopuolisia 
laitoksia, jotka eivät toteuta vastaavia 
toimia päästöjen vähentämiseksi, luettelo 
energiatehokkaista teollisuudenaloista, 
jotka altistuvat hiilivuodon riskille, olisi 
sisällytettävä tämän direktiivin liitteeseen.
Yhteisö jakaa edelleen kaikki ilmaiset 
päästöoikeudet asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille, 
jotka määrittelevät hiilivuodon uhan.
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
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sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

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.

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon uhan alaisista aloista laadittavan luettelon esittäminen selventää ja lisää 
oikeusvarmuutta. Tunnistetun hiilivuodon uhan tapauksessa päästöoikeuksien on perustuttava 
sääntöihin, mutta niiden on oltava 100 prosenttiin asti ilmaisia laskettuna päästöoikeuksista, 
jotka on näiden sääntöjen pohjalta määritelty.

Tarkistus 107
Werner Langen

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 

(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 
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teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille, osa-aloille ja 
laitosten osille, mukaan luettuina lämmön 
tai teollisuuskaasujen toimittaminen 
laitoksille, jotka kolmannet osapuolet 
omistavat ja/tai hoitavat. Tämä voisi 
vaarantaa ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyden ja yhteisön toimista 
saatavat hyödyt. Hiilivuodon uhkan 
torjumiseksi yhteisö jakaa enintään 
100 prosenttia ilmaisista päästöoikeuksista 
asianomaiset perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Kaikkia sisämarkkinoiden häiriöitä, jotka aiheutuvat päästöoikeuksien jakamisesta, mikä 
johtaisi tuotannon muutokseen teollisuudessa, joka on erikoistunut tuottamaan 
teollisuuskaasuja kuluttajille, minkä johdata aiheutuisi hiilidioksidipäästöjen lisääntymistä, 
olisi vältettävä. Olisi tunnustettava, että EU:n päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on 
vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja että nykyisten menetelmien lopettaminen 
teollisuuskaasujen valmistamiseksi energiatehokkaalla tavalla voisi aiheuttaa kielteisen 
vaikutuksen. 
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Tarkistus 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(20) Jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaisen päästöoikeuksien kaupan 
tehokkuus ja välttää se, että 
eurooppalaiset velvoitteet houkuttelisivat 
teollisuutta siirtymään maihin, joissa on 
lievemmät ympäristövelvoitteet – jotka 
eivät edistä maailmanlaajuisten päästöjen 
vähentämistä – , energiaintensiivisille ja 
kansainvälisessä kilpailussa mukana 
oleville aloille ja osa-aloille on otettava 
käyttöön tehokas järjestelmä, jonka 
ansiosta yhteisön laitokset ja kolmansien 
maiden laitokset ovat samassa asemassa 
ja jonka seurauksena maahantuojille 
asetetaan samanlaisia vaatimuksia kuin 
Euroopan unionissa oleville laitoksille 
pakollisen päästöoikeuksista luopumisen 
kautta. Tätä mekanismia ei tarvitse panna 
täytäntöön kuin sellaisten maiden 
kohdalla, jotka eivät kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti, kun kyse on 
teollisuusmaista, ole tehneet 
samankaltaisia sitoumuksia kuin 
Euroopan unioni 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi tai, kun kyse on nousevan 
talouden maista, eivät ole ottaneet 
käyttöön asianmukaisia uusia toimia, 
jotka voidaan mitata, ilmoittaa ja 
tarkistaa Balin konferenssissa hyväksytyn 
etenemissuunnitelman mukaisesti. 
Komission olisi täsmennettävä, mitkä alat 
ovat sellaisia, joita hiilivuoto uhkaa, 
käyttäen hyvin täsmällisiä kriteerejä, 
joiden avulla voidaan tarkistaa, että 
hiilivuodon riski on arvioitu oikein ja 
välttää ylisuuret korvaukset. Rajoilla 
sovellettavan sopeutusmekanismin on 
oltava yhteensopiva yhteisön 
kansainvälisten velvoitteiden, erityisesti 
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ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

WTO:n velvoitteiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin on ilmoitettava kansainvälisten sopimusten suhteen vastahakoisille maille, 
että tällaisten sopimusten ratifioinnin kieltämisellä on seurauksia kyseisten maiden tuotteiden 
tuonnille Eurooppaan. 

Tarkistus 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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, 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi.
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voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. de

Perustelu

Hiilivuodon riski pienenee, kun käyttöön otetaan viitearvomalli. Tosin on vaikea ymmärtää, 
miksi asiasta päätettäisiin vasta vuoden 2010 puolivälissä, sillä tämä vain lykkäisi 
välttämättömiä investointeja. Yhden vuoden pitäisi riittää komissiolle päätöksen tekemiseen.

Tarkistus 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

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

neuvottelujen tuloksiin perustuva 
analyyttinen selvitys, jossa arvioidaan 
tilannetta kiinnittämällä erityistä 
huomiota energiatehokkaisiin aloihin, 
jotka altistuvat merkittävälle hiilivuodolle. 
Kyseiseen selvitykseen olisi liitettävä 
kaikki asianmukaiset ehdotukset, joihin 
olisi sisällyttävä ilmaiseksi saatujen 
päästöoikeuksien suhteen säätäminen ja 
täydentävät toimet, joilla perustetaan 
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.

Or. en
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Perustelu

Arviointi on tehtävä kaikista aloista, mutta erityisesti on korostettava altistuneita aloja. Olisi 
myös selvennettävä, että hiilen tasausjärjestelmiä on käytettävä täydentämään muita 
ensisijaisia toimenpiteitä. Ehdotuksia on myös tehtävä siitä, miten käsitellään lisääntynyttä 
taakkaa esimerkiksi lisääntyneitä kustannuksia, jotka ovat peräisin korkeasta sähkön 
hinnasta.

Tarkistus 111
Paul Rübig

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 

(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. 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. Raaka-aineiden 
toimitusvarmuutta koskeva kysymys 
Euroopan unionissa olisi myös otettava 
huomioon. Lisäksi toimien olisi sovittava 
yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.
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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.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tämänhetkisessä muodossaan lieventää kielteisiä 
ympäristöseurauksia, jotka liittyvät huutokauppaan kansainvälisen sopimuksen puuttuessa, 
mutta siinä ei onnistuta kattavasti käsittelemään kielteisiä taloudellisia seurauksia, joita 
syntyisi, jos merkityksellisellä kansainvälisellä sopimuksella ei luotaisi yhtäläisiä 
toimintaedellytyksiä kilpailevien kansakuntien yritysten keskuudessa.

Tarkistus 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

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

sellaisia, joita hiilivuoto uhkaa. Tätä 
luetteloa on voitava täydentää tavalla, 
jolla kaikki teollisuuden alat ja niiden 
osat, joita kyseinen riski koskee, sisältyvät 
luetteloon viimeistään 30. kesäkuuta 
2009. Luetteloa voidaan tarkistaa tai 
täydentää myöhemmin, jotta voidaan 
ottaa huomioon – samoja kriteerejä 
noudattaen – maailmanlaajuisessa 
tilanteessa tapahtuvien muutosten 
seuraukset. Komission olisi perusteltava 
tarkastelunsa arvioon siitä, onko alalla 
vaikeuksia siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.
Teollisuusmaiden vertailtavissa olevien 
sitoumusten ja kehitysmaiden osuuksien, 
erityisesti taloudellisesti kehittyneimpien 
kehitysmaiden osuuksien, olisi oltava 
mitattavissa, ilmoitettavissa ja 
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tarkistettavissa olevia. Mittaus- ja 
tarkistusmenetelmien olisi oltava 
tunnettuja kansainvälisellä tasolla.

Or. fr

Perustelu

Koska kansainvälinen sopimus pitäisi tehdä joulukuussa 2009, yhteisön säännösten 
tarkistamista ei pidä lykätä vuoteen 2011. Investointien varmistamiseksi olisi määritettävä 
mahdollisimman aikaisin, mitä aloja uhka hiilivuoto. 

Luettelo on voitava päivittää, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki merkittävä 
maailmanlaajuinen kehitys ilmastonmuutoksen alalla. Päivittämistä ei sitä vastoin voida 
aloittaa yksipuolisesti Euroopan unionin tasolla, koska kansainvälinen kehitys on ollut 
vähäistä. 

Tarkistus 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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. Päästöoikeuksien 
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teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, kuten 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.

Or. en

Tarkistus 114
Werner Langen

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 

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

tulon jälkeen, 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 
ja epäsuorat vaikutukset hiilidioksidin 
siirtämisestä sähkön ja tuotteiden hintaan 
menettämättä merkittävää markkinaosuutta 
muualla kuin yhteisössä sijaitseville 
laitoksille, jotka eivät joudu toteuttamaan 
vastaavia toimia päästöjen vähentämiseksi. 
Energiaintensiiviset teollisuuden alat, joita 
hiilivuodin riskin katsotaan merkittävästi 
uhkaavan, saavat suorista ja tarvittaessa 
epäsuorista päästöistä suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Joillekin aloille 
voitaisiin 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.

Or. en

Perustelu

Teollisuus tarvitsee selvyyttä, joka liittyy aloihin ja osa-aloihin, joita tämä sitoumus koskee, 
ja mahdollisia toimenpiteitä, joita toteutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 
asianomaiset laitokset valmistautuvat tuleviin toimiin tai sulkemiseen. Toimenpiteissä olisi 
otettava huomioon sekä suora että epäsuora hiilidioksidikustannuksen siirron vaikutus, jos 
vakava hiilivuodon riski on kyseessä. Hiilentasausjärjestelmä ei sovi kaikille aloille.
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Tarkistus 115
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
Euroopan unionissa on myös otettava 
huomioon. Lisäksi toimien olisi sovittava 
yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. de

Perustelu

Raaka-aineiden saanti on yhä keskeisempi tekijä talouden kehityksen menestyksen kannalta ja 
sillä on tästä syystä suuri strateginen merkitys. Valtava kustannusrasitus, jonka 
päästöoikeuksien huutokauppa joillekin aloille aiheuttaa, johtaa oman tuotannon 
lopettamiseen ja ostoon kolmansista maista. Näin lisääntyy riippuvuus tuonnista.

Tämä johtaa myös tuotannon siirtoihin sellaisiin kolmansiin maihin, joilla on raaka-aineita.

Tarkistus 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
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hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Raaka-aineiden saannin varmistaminen 
Euroopan unionissa on myös otettava 
huomioon. Lisäksi toimien olisi sovittava 
yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. de

Perustelu

Raaka-aineiden saanti on yhä keskeisempi tekijä talouden kehityksen menestyksen kannalta ja 
sillä on tästä syystä suuri strateginen merkitys. Valtava kustannusrasitus, jonka 
päästöoikeuksien huutokauppa joillekin aloille aiheuttaa, johtaa oman tuotannon 
lopettamiseen ja ostoon kolmansista maista. Näin lisääntyy riippuvuus tuonnista.

Tämä johtaa myös tuotannon siirtoihin sellaisiin kolmansiin maihin, joilla on raaka-aineita.
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Tarkistus 117
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kilpailun kohtuutonta 
vääristymistä ei saisi luoda laitosten 
välille huolimatta siitä, ulkoistetaanko ne 
vai ei.

Or. en

Perustelu

Kaikkia sisämarkkinoiden häiriöitä, jotka aiheutuvat päästöoikeuksien jakamisesta ja jotka 
aiheuttaisivat muutoksen ulkoistetuista laitoksista sisäistettyihin laitoksiin, joiden 
seurauksesta hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät, olisi vältettävä. EU:n 
päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, ja 
nykyisten menetelmien lopettaminen teollisuuskaasujen valmistamiseksi energiatehokkaalla 
tavalla voisi aiheuttaa kielteisen vaikutuksen.

Tarkistus 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kilpailun kohtuutonta 
vääristymistä ei saisi luoda laitosten 
välille huolimatta siitä, ulkoistetaanko ne 
vai ei.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tehty siksi, että nykyisten ehdotusten perusteella ei luoda kannustimia, jotka 
johtaisivat markkinahäiriöihin ja myös lisäisivät päästöjä. On olennaista, että direktiivin 
tekstissä heijastellaan toimintojen "ulkoistamista" monilla aloilla. Kaikkia sisämarkkinoiden 
häiriöitä, jotka aiheutuvat päästöoikeuksien jakamisesta ja jotka aiheuttaisivat muutoksen 
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ulkoistetuista laitoksista sisäistettyihin laitoksiin, joiden seurauksesta hiilidioksidipäästöt 
lisääntyisivät, olisi vältettävä. EU:n päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on vähentää 
kasvihuonekaasujen päästöjä, ja nykyisten menetelmien lopettaminen teollisuuskaasujen 
valmistamiseksi energiatehokkaalla tavalla voisi aiheuttaa kielteisen vaikutuksen. 

Tarkistus 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. 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.

Or. en

Perustelu

Tasoitushyvitysten käyttöehdot olisi määriteltävä YK:n puitteissa ja kattavassa vuoden 2012 
jälkeisessä kansainvälisessä sopimuksessa.
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Tarkistus 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Lisäksi 
toiminnanharjoittajilla olisi oltava 
mahdollisuus saada vuosittain käyttää 
joustavien hankemekanismien 
päästöoikeuksia (sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt) tai muita 
hyväksyttyjä hyvityksiä kolmansista 
maista, ja näiden osuus voisi olla 
korkeintaan 50 prosenttia kaudeksi 2008–
2012 kaavailluista vähennyksistä. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
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sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. de

Perustelu

Lisätään joustoa kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistus 121
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen 25 prosenttiin asti niiden kunkin 
vuoden päästöstä laskettuna. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
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toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Sallittujen JI/DM-sertifikaattien liittäminen toisen päästökauppakauden mukaisesti 
sallittuihin määriin ei ole yhdenmukaista harmonisointiponnistusten kanssa, koska toisella 
kauppakaudella eri jäsenvaltiot saavat eri osuudet. Näiden osuuksien jatkaminen toisen 
kauppakauden jälkeen lisää edelleen toimijoiden epäyhtenäistä kohtelua. Siksi yleinen 
enimmäismäärä, joka samaan aikaan muuttaa epäyhtenäistä kohtelua eikä loukkaa 
myönnettyjä oikeuksia, on suotavaa, jotta vältetään tyytymättömien toimijoiden oikeudellisia 
toimia.
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Tarkistus 122
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
ainakin yhden jäsenvaltion yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja muita 
päästövähennyshyvityksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoteen 2012 
saakka ja sen jälkeen 10,5 prosenttiin asti 
niiden kunkin vuoden päästöstä 
laskettuna. Koska jäsenvaltiot voivat 
siirtää toiminnanharjoittajien hallussa 
olevia sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
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sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Päästövähennykset ovat tehokasa tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä kustannustehokkaalla 
tavalla ja samalla varmistaa, että kehitysmaat pääsevät käyttämään entistä parempia 
tekniikoita. Jotta luodaan paras joustavuus, jäsenvaltioiden olisi keskinäisesti tunnustettava 
projektityypit, jotka ne ovat jo tunnustaneet yhdessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
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varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka koskevat uusiutuvia energialähteitä 
ja kysynnän tehokkuutta, vuoden 2013 
jälkeen aiheutuvien päästöjen osalta 
lukuun ottamatta sertifioituja 
päästövähennyksiä suurista 
vesivoimalahankkeista.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten vähennysten käyttö olisi rajoitettava vähennyksiin, jotka ovat todella täydentäviä ja 
jotka edistävät kestävää kehitystä isäntämaissa. Erityisesti sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä aloilla, jotka altistuvat hiilivuodolle ja kansainväliselle kilpailulle, 
ei pitäisi käyttää EU:n järjestelmässä vuoden 2012 jälkeen.



PE407.871v01-00 92/98 AM\728287FI.doc

FI

Tarkistus 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansainvälisen sopimuksen 
tekemisen mahdolliseen viivästymiseen 
olisi varauduttava säätämällä 
mahdollisuudesta käyttää, kolmansien 
maiden kanssa tehtävien sopimusten 
perusteella, yhteisön 
päästökauppajärjestelmän 
korkealaatuisista hankkeista saatavia 
hyvityksiä. Tällaiset sopimukset voivat 
olla kahden- tai monenvälisiä. Ne voivat 
auttaa jatkamaan sellaisten hankkeiden 
tunnustamista yhteisön järjestelmässä, 
joista saadaan päästövähennysyksikköjä 
vuoteen 2012 asti, mutta ei enää Kioton 
puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tasoitushyvitysten käyttöehdot olisi määriteltävä YK:n puitteissa ja kattavassa vuoden 2012 
jälkeisessä kansainvälisessä sopimuksessa.

Tarkistus 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, soihtuputket sekä 
termisen tai katalyyttisen jälkipolton, 
polttolaitos olisi määriteltävä.

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, soihtuputket sekä 
termisen tai katalyyttisen jälkipolton, 
polttolaitos olisi määriteltävä ympäristön 
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pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 
24. syyskuuta 1996 annetussa neuvoston 
direktiivissä 96/91/EY olevan vastaavan 
määritelmän mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Käsite "polttolaitos" olisi määriteltävä direktiivin 96/61/EY mukaisesti terminologian 
yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja lupaoikeuden ja päästökauppaoikeuden 
yhtenäistämiseksi. 

Tarkistus 126
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, soihtuputket sekä 
termisen tai katalyyttisen jälkipolton, 
polttolaitos olisi määriteltävä.

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, polttolaitos olisi 
määriteltävä.

Or. en

Perustelu

Vaihteleva kaasun polttaminen on tarpeen prosessin turvallisuuden kannalta sen alku- ja 
loppuvaiheissa. Vaikka on toivottavaa lopettaa tämäntyyppiset päästöt (arvioidut 
kustannukset materiaalin menettämisenä etyleenikrakkauksessa ovat 400–600 euroa 
hiilidioksiditonnia kohden) se ei ole teknisesti toteuttamiskelpoista. Lisäksi ei ole selvää, että 
on olemassa laitteistoa, jolla valvotaan vaihtelevaa polttoa vaaditun tarkkuuden mukaisesti.
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Tarkistus 127
Herbert Reul

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.]

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ilmailun mainitseminen erikseen on turhaa. Mikäli ilmailu otetaan mukaan päästökauppaan, 
siihen ja mahdollisesti myös laivaliikenteeseen olisi sovellettava viitearvoihin perustuvaa 
mallia, sillä tällä tavalla tuetaan tehokkainta tekniikkaa aiheuttamatta valtavia 
lisäkustannuksia ja vääristämättä näin kilpailua. 
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Tarkistus 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 
aloja. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden olisi 
edelleen tavoiteltava sopimusta 
maailmanlaajuisista toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

Or. en

Perustelu

Ilmailualaa olisi kohdeltava samoin kuin voimalaitosalaa, koska se voi myös siirtää 
suurimman osan kustannuksistaan kuluttajalle, ja toimijoiden ottaminen mukaan 
päästökauppajärjestelmään ilmaisin päästöoikeuksin johtaisi tämän vuoksi alan voittojen 
romahtamiseen kuluttajan kustannuksella ilman minkäänlaista hyötyä ympäristölle.

Tarkistus 129
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien (33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
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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.]

jakamisen osalta kohdeltava siten, että se 
saa siirtymäajan ilmaisia oikeuksia. 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.]

Or. en

Perustelu

Huutokauppaprosessista muodostuu suurin maailmanlaajuinen jatkuva koskaan pidetty 
huutokauppa. On tärkeää, että päästöoikeuksien likvidit markkinat säilyvät kaikkina aikoina 
ja että mahdolliset markkinahäiriöt vältetään. Tämän vuoksi asteittainen käyttöönottojakso on 
tarpeen, jotta tuetaan sähkömarkkinoiden hallittua siirtymistä kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppaan, rajoitetaan tuotantokapasiteettiin ja sähkön hintaan kohdistuvia kielteisiä 
vaikutuksia ja vältetään energian hintojen aiheuttamia, kansallisia teollisuudenaloja koskevia 
Euroopan sisäisiä markkinahäiriöitä. 

Tarkistus 130
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) On tärkeää, että järjestelmää 
laajennetaan tulevaisuudessa siten, että se 
sisältää muita pääasiallisia 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia 
erityisesti liikenteen alalta, kuten 
laivaliikenteen toimijoita. Tämän vuoksi 
komission olisi mahdollisimman pian 
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ehdotettava asianmukaisia tarkistuksia ja 
toteutettava vaikutusten arviointi, jotta 
laivaliikenneala voidaan liittää yhteisön 
järjestelmään vuoteen 2013 mennessä ja 
asettaa päivämäärä tieliikenteen 
tavarakuljetusten sisällyttämiselle 
järjestelmään.

Or. nl

Perustelu

Tieliikenteen tavarakuljetukset ja laivaliikenne olisi sisällytettävä 
päästökauppajärjestelmään. 

Tarkistus 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Ilmaista siirtymäkauden jakamista ei ole, sillä viitearvoihin perustuva malli on määrä ottaa 
käyttöön myös energiaintensiivisillä aloilla. Huutokauppaa käydään vain viitearvoihin 
perustuvan mallin puitteissa, jos vastaavan laitoksen päästöt ovat viitearvoa alhaisemmat. 
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