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Tarkistus 132
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus
(-1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
"Tällä direktiivillä perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä yhteisössä 
(jäljempänä "yhteisön järjestelmä") 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi sekä 
kustannustehokkaasti että 
taloudellisesti, ja edistetään innovointia 
sekä ylläpidetään ja parannetaan 
kilpailukykyä."

Or. en

Perustelu

The ETS should lead to low-carbon innovations that give EU companies a long-term 
advantage over competitors outside the EU. Where the ETS leads to the risk of carbon 
leakage the competitiveness of EU companies should be maintained.

Tarkistus 133
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus
Lisäksi siinä säädetään kasvihuonekaasujen 
päästövähennysten lisäämisestä siten, että 
voidaan auttaa saavuttamaan 
vähennystasot, joita pidetään tieteellisesti 
tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.

Lisäksi siinä säädetään kasvihuonekaasujen 
päästövähennysten lisäämisestä siten, että 
voidaan auttaa saavuttamaan 
vähennystasot, joita pidetään tarpeellisina 
riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisista 
polttoaineista tulevina vuosikymmeninä 
energian toimitusvarmuuden vuoksi.

Or. de

Perustelu

Climate change is one aspect among many. The key point, however, is to ensure security of 
supplies in the coming decades. Alongside a marked increase in efficiency in the use of fossil 
fuels and the expansion of other sources of energy, greenhouse gas emissions will also be 
permanently reduced.

Tarkistus 134
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus
(1 a) Lisätään artikla seuraavasti:

"1 a artikla
1. Komissio tutkii keinoja sisällyttää 
LULUCF-toiminta tämän direktiivin 
soveltamisalaan Balin konferenssin 
ehdotusten ja teknisen kehityksen valossa. 
Komissio toimittaa tätä koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuoden 2008 
loppuun mennessä.
2. Ehdotus kattaa LULUCF-hankkeiden 
täyden sisällyttämisen Kioton pöytäkirjan 
mekanismeihin (JI/CDM), mukaan lukien 
hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
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yhteisön järjestelmässä ennen 
tulevaisuudessa tehtävän 
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen 
voimaantuloa.”

Or. fr

Perustelu

Some Member States criticise the Commission for not having given sufficient reasons for its 
decision to exclude LULUCF from the ETS. The Council’s conclusions invited the 
Commission to explore the possibilities of including them. Parliament also called on the 
Commission to study this possibility.

Setting up LULUCF projects in developing countries through the CDM would provide a 
significant source of funding which could protect biodiversity and rehabilitate damaged 
forests. 

Tarkistus 135
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus
(1 a) Lisätään 2 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan erikseen 
mainittaessa myös liitteessä 2aa 
lueteltuihin laitoksiin."

Or. en

Perustelu

These sectors, for which the purchasing of electricity constitutes a major portion of its 
production cost are not yet included in the ETS system. However, these sectors must purchase 
their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect carbon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.
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Tarkistus 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus
c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä 
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;

c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja;

Or. de

Perustelu

The definition of greenhouse gases applies for the purpose of this Directive. It is sufficient in 
this context to refer to the gases listed in the Annex. Adjustments should therefore be made 
solely through Annex II, which is one of the basic provisions of the Directive.

Tarkistus 137
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus
c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;

c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja kaasuja, jotka 
määritellään kasvihuonekaasuiksi 
tulevien kansainvälisten sopimusten 
puitteissa;

Or. de
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Perustelu

The Directive should refer to the greenhouse gases listed in the Kyoto Protocol. The proposed 
wording is so broad that it would also include water vapour, for example.

Tarkistus 138
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus
c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä 
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;

c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja kaasuja, jotka 
määritellään kasvihuonekaasuiksi 
tulevien kansainvälisten sopimusten 
puitteissa;

Or. de

Perustelu

This amendment seeks to restrict the definition of greenhouse gases. The proposed wording is 
so broad that it would also include water vapour, for example. There is a danger that this 
would in future lead to reduction targets which are too vague and also require substantial 
administrative resources.

Tarkistus 139
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus
c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä 
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 

c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja kaasuja, jotka 
määritellään kasvihuonekaasuiksi 
tulevien kansainvälisten sopimusten 
puitteissa;
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infrapunasäteilyä;”

Or. en

Perustelu

The definition of greenhouse gases in the proposal is too broad and open to interpretation. To 
ensure consistency, the amendment proposes that the definition is aligned with the Kyoto 
Protocol thereby safeguarding the effectiveness of reduction efforts.

Tarkistus 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai useampaa 
liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa 
laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasujen 
päästöluvan tai joka on luonteensa tai 
toimintansa merkittävästä muutoksesta tai 
laitoksen itsensä tai sen suorituskyvyn 
merkittävästä laajentumisesta johtuen 
päivittänyt kasvihuonekaasujen 
päästölupansa sen jälkeen, kun 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;

Or. fr

Perustelu

It is essential that new entrants with their first emission permit and those who need an update 
to their permit because of an extension of or significant change in their activity are placed on 
an equal footing. This definition, which was used for the first two periods of the Allowances 
Directive (2005-2007 and 2008-2012), must be used again to prevent unequal treatment.
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Tarkistus 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai useampaa 
liitteessä I mainittua toimintaa harjoittavaa 
laitosta, joka on saanut kasvihuonekaasujen 
päästöluvan, tai joka on luonteensa tai 
toimintansa muutoksesta, laitoksensa 
laajentumisesta tai suorituskykynsä 
merkittävästä kasvusta johtuen saanut 
kasvihuonekaasujen päästölupansa 
uusien vaatimusten tasolle sen jälkeen, 
kun 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
luettelo on toimitettu komissiolle;

Or. en

Perustelu

The definition of New Entrant should be adjusted to allow companies, where possible, to 
concentrate their production on their most efficient sites within the EU. To this end, it is key 
to ensure a fair and consistent treatment of the three possible industrial scenarios: running 
existing installations, increasing capacity of existing installations and developing new 
installations.

Tarkistus 142
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Perustelu

The proposal for a directive fails to specify how increases in capacity at existing installations 
(i.e. production increases) are to be treated legally. This regulatory loophole must be closed. 
Installations with increased capacity must be treated as new entrants within the meaning of 
the directive.

Tarkistus 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

The proposal for a directive fails to specify how increases in capacity at existing installations 
(i.e. production increases) are to be treated legally. This regulatory loophole must be closed. 
Installations with increased capacity must be treated as new entrants within the meaning of 
the directive. Any distinction between them would not be objectively justified and would 
create obstacles to investment. 
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Tarkistus 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus
b a) Lisätään alakohta seuraavasti:
“(j a) ’energiaintensiivisellä 
liiketoiminnalla’ liiketoimintayksikköä, 
jossa energiatuotteiden ja sähkön ostot 
ovat vähintään 3,0 prosenttia 
tuotantoarvosta tai kannettava 
kansallinen energiavero on vähintään 0,5 
prosenttia jalostusarvosta. 
’Energiatuotteiden ja sähkön ostoilla’ 
tarkoitetaan yrityksessä ostetun tai siinä 
tuotetun energian tosiasiallisia
kustannuksia. Niihin kuuluvat ainoastaan 
sähkö, lämpö ja lämmitykseen käytettävät 
energiatuotteet. ’Tuotantoarvolla’ 
tarkoitetaan liikevaihtoa, mukaan lukien 
tuotteen hintaan suoraan liittyvät tuet, 
johon lisätään tai josta vähennetään 
muutokset lopullisten tuotteiden 
varastoissa, meneillään olevissa töissä 
sekä jälleenmyytäviksi ostetuissa 
tavaroissa ja palveluissa, mistä 
vähennetään jälleenmyytävien tavaroiden 
ja palvelujen hankintakustannukset. 
’Jalostusarvolla’ tarkoitetaan viennin 
sisältävää arvonlisäverollista 
kokonaisliikevaihtoa, josta vähennetään 
tuonnin sisältävät arvonlisäverolliset 
kokonaisostot.”

Or. de

Perustelu

For reasons connected to aid legislation and in order to improve planning and investment 
security for undertakings, this Directive should define more clearly what energy-intensive 
industries are and how sectors where there is a particular risk of carbon leakage should be 
accorded special treatment within the framework of the emissions trading system.
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The definition of energy-intensive business provided in the Energy Tax Directive 2003/96/EC 
should therefore be introduced.

Tarkistus 145
Erika Mann

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

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

t) ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi 
loppukäyttäjille kyseisten polttolaitosten 
ulkopuolella;

Or. de

Tarkistus 146
Werner Langen

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

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

t) ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi 
loppukäyttäjille kyseisten polttolaitosten 
ulkopuolella;

Or. de

Perustelu

’Combustion installation’ must be specifically and exclusively limited to power stations, in 
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accordance with the title of Annex I of the Directive and should not also include internal 
incineration in industrial plants (‘the production of electricity and heat for delivery to other 
consumers’).

Tarkistus 147
Esko Seppänen

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

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

t)’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus, lukuun ottamatta 
metallien ja metalliyhdisteiden 
kierrätystä/talteenottoa;

Or. en

Perustelu

The EU should not penalize metal recycling operations.

Tarkistus 148
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus
u) ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään 

Poistetaan.
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”sähkön ja lämmön tuotanto.”

Or. de

Perustelu

All forms of electricity production should be dealt with equally so as to avoid market 
distortions. The multiplicity of energy formulas in individual industrial sectors should be 
maintained.

Tarkistus 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus
u)’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään ”sähkön 
ja lämmön tuotanto.

u)’sähköntuottajalla’ laitosta tai laitoksen 
osaa, joka on tuottanut 1 päivänä 
tammikuuta tai sen jälkeen sähköä 
myytäväksi kolmansille osapuolille ja joka 
kuuluu ainoastaan liitteessä I tarkoitettuun 
ryhmään ”sähkön ja lämmön tuotanto”.
Ostovelvoitteen mukaista 
sähköntuotantoa ei pidetä myyntinä 
kolmansille osapuolille, paitsi jos 
ostohinta sisältää tarkistusmekanismin, 
jonka avulla päästöoikeuksien hinta 
näkyy ostohinnassa.

Or. fr

Perustelu

Cogeneration facilities set up by industry to satisfy their own needs for steam and electricity 
are generally used in ‘baseload’ mode and can therefore not be economic if they are in 
competition with combined cycles or other electricity-generating installations. The same 
allocation rules therefore must not be applied to electricity generating activities subject to a 
purchase obligation and to similar activities where this obligation does not apply.
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Tarkistus 150
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus
u)’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta 2005 tai 
sen jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään ”sähkön 
ja lämmön tuotanto.”

u)’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille, joka pääasiassa tuottaa 
sähköä julkisiin verkkoihin ja joka kuuluu 
ainoastaan liitteessä I tarkoitettuun 
ryhmään ”sähkön ja lämmön tuotanto.”

Or. en

Perustelu

The exposure to international competition forces to include autoproducers to free allocation. 
Industry other than public electricity producers must remain the possibility to run their own 
energy facilities already invested. Therefore the definition should be amended. 
Autoproducers, as defined in the Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity 
as “a natural or legal person generating electricity essentially for his own use” should not be 
excluded from free allocation.

Tarkistus 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus
u a) 'merkittäville hiilivuotoriskeille 
alttiilla aloilla' aloja, jotka on yksilöity 10 
a artiklan 9 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja lueteltu 
liitteessä 1 a.

Or. en
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Perustelu

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Tarkistus 152
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus
u a) 'merkittäville hiilivuotoriskeille 
alttiilla aloilla' aloja, jotka on yksilöity 10 
a artiklan 9 kohdassa säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti ja lueteltu 
liitteessä 1 a.

Or. en

Perustelu

Clarification on exposed sectors by reference to criteria and the new Annex.

Tarkistus 153
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus
u a) ’energiaintensiivisellä 
liiketoiminnalla’ liitteen 2 ab mukaisia 
liiketoimintayksikköjä.

Or. de

Perustelu

The definition of electricity-intensive businesses should be as clearly circumscribed as 
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possible in Annex 3 and be considered the basis for the free allocation of allowances.

Tarkistus 154
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus
u a) ’väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä’ tai ’tCER:llä’ 
yksikköä, joka on myönnetty metsitys- tai 
metsänuudistamishankkeen tuloksena ja 
joka päättyy sen sitoumuskauden lopussa, 
jonka mukaisesti se myönnettiin Kioton 
pöytäkirjan 12 artiklaa ja UNFCCC-
sopimukseen ja Kioton pöytäkirjaan 
liittyviä sopimuksia soveltaen. 

Or. fr

Perustelu

The risk of impermanence in forests is dealt with in the CDM procedure by creating 
temporary credits; the arrangements were laid down in 2003 at the Conference of Parties in 
Milan (Decision 19/CP.9). 

Tarkistus 155
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus
u a) 'ulkoistetulla laitoksella' laitosta, 
jonka omistaja ja/tai käyttäjä on kolmas 
osapuoli ja joka täyttää tehtävän, josta 
vaihtoehtoisesti voitaisiin huolehtia 
kyseisen taloudellisen sektorin 
tuotantoprosessiin integroidulla sisäisellä 
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tuotannolla.

Or. en

Perustelu

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Tarkistus 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus
u a) 'ulkoistetulla laitoksella' laitosta, 
jonka omistaja ja/tai käyttäjä on kolmas 
osapuoli ja joka täyttää tehtävän, josta 
vaihtoehtoisesti voitaisiin huolehtia 
kyseisen taloudellisen sektorin 
tuotantoprosessiin integroidulla sisäisellä 
tuotannolla.

Or. en

Perustelu

The term ‘externalised installations’ should be defined in order to avoid that they suffer from 
different allocation methods and thus different costs, higher than those of internal generation 
in the sectors which they supply.

Tarkistus 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus
Toimivaltaisen viranomaisen on 
vähintään joka viides vuosi tarkasteltava 
kasvihuonekaasujen päästölupia 
uudelleen ja tehtävä tarvittaessa 
aiheellisia muutoksia.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

The five-year regular review demanded by the Commission at various points in the climate 
and energy package is bureaucratic nonsense. A review already takes place on the basis of 
the reports.

Tarkistus 158
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus
”Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään 
joka viides vuosi tarkasteltava 
kasvihuonekaasujen päästölupia uudelleen 
ja tehtävä tarvittaessa aiheellisia 
muutoksia.”

Toimivaltaisen viranomaisen on vähintään 
joka viides vuosi tarkasteltava 
kasvihuonekaasujen päästölupia uudelleen 
ja tehtävä tarvittaessa aiheellisia muutoksia 
uusimpien tieteellisten löydösten 
mukaisesti.

Or. el

Perustelu

It should be stressed that the review of emissions permits and any proposed amendments will 
take place in the light of new scientific data.
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Tarkistus 159
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus
Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 0,92 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The EU ETS sector must not be given an inadequately high burden to carry of 60% reduction 
share while contributing 40% to the emissions only. We therefore urge to treat the sectors 
similarly or ideally equally. The Non-ETS sector then should carry 13% reduction effort 
based on the emissions of 2005 for the period 2013 to 2020 which would then result in the 
same burden for the EU ETS. Carbon leakage is not only a question of free allowances but 
also a question of the availability of allowances in the market (liquidity).

This would also result into an amendment of the proposal of the Effort Sharing decision.

Tarkistus 160
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus
Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
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yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
pysyvän lineaarisesti 1,10 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti

Or. de

Perustelu

It is unclear how the Commission obtains the figure of 1.74%. If 1990 is taken as the 
reference year; if a 20% reduction target is applied, if account is taken of the distribution of 
reduction commitments between the sectors covered by ETS and the other sectors, as 
proposed by the Commission, and if Bulgaria and Romania are added, a 1.10% reduction per 
annum would suffice for the sectors covered by ETS in order to achieve the target.

Tarkistus 161
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus
Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 2 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

In Bali it was considered that developed countries should cut their GHG-emissions by 25% to 
40% in 2020 compared to 1990 levels. In order to meet this target the EU ETS should start 
with a reduction of 25% in 2020 (compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in 
the context of an international post-2012 agreement. This means the linear factor should be 
adjusted to 2% (1.74 x 25/21). The step from 25% to 30% would be relatively easy compared 
to the step from 20 to 30%. With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5
unless the Commission shows that a different factor should apply."

Tarkistus 162
Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus
Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Or. en

Perustelu

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Tarkistus 163
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus
Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2016.”

Or. en

Perustelu

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.

Tarkistus 164
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus
3 a. Jos toiminnanharjoittajille niiden 
tuotannon lisäämisestä 10 a artiklan 2 
kohdan mukaisesti myönnettyjen 
päästöoikeuksien määrä ylittää kyseisen 
sektorin toiminnanharjoittajien 
palauttamien päästöoikeuksien määrän 
siksi, että jälkikäteen tehdyillä 
mukautuksilla on pienennetty 
vähennyksiä, tämän kyseisen sektorin 
vertailuarvoja vähennetään häiriötilan 
tapahtumavuotta seuraavan vuoden osalta 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti siten, että varmistetaan 9 
artiklan soveltamisalaan kuuluvien 
päästöjen kokonaisvähennys. 
Toimivaltaisten viranomaisten on siksi 
vuosittain 30 päivään huhtikuuta 
mennessä ilmoittava komissiolle, onko 
päästöoikeuksien määrä ylitetty.

Or. en
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Perustelu

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).

Tarkistus 165
Esko Seppänen

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

Komission teksti Tarkistus
6 a) Lisätään artikla seuraavasti:

”9a a artikla
Yhteisön laajuisen sähkön 
hinnanmuodostuksen tarkistaminen 
harmonisoiduilla markkinoilla
Komissio julkaisee vapautettujen ja 
harmonisoitujen sähkömarkkinoiden 
tukkuhinnoittelujärjestelmää koskevat 
oikeudenmukaiset säännöt estämään 
päästöoikeuksien arvopaperisoinnista 
aiheutuvia ydin- ja vesivoiman tuottajien 
ansiottomia voittoja ja 
rahoitusmarkkinoiden pelurien 
keinotteluvoittoja."

Or. en

Perustelu

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin. 
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.
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Tarkistus 166
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus
Poistetaan 10 artikla.

Or. en

Perustelu

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument. 

Tarkistus 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus
1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Yhteisön elimen on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

2. Kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:
a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, 
jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista 
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päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 
2005;
b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.
Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 
eivät osallistuneet yhteisön järjestelmään 
vuonna 2005, kyseisten jäsenvaltioiden 
osuus lasketaan niiden yhteisön 
järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia 
mukautetaan tarvittaessa suhteellisesti 
siten, että voidaan varmistaa 
jakoprosentiksi 10.
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Euroopan unionin on käytettävä 100 
prosenttia päästöoikeuksien huutokaupasta 
saatavista tuloista seuraaviin tarkoituksiin:

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

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

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 
prosentin osuudesta vuoteen 2020 

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 
prosentin osuudesta vuoteen 2020 
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mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

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

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

(ca) puhtaiden energiamuotojen 
kehittäminen;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin; 

e) joidenkin jäsenvaltioiden avustaminen 
solidaarisuuden ja kasvun edistämiseksi 
yhteisössä enintään 10 prosentilla 
huutokauppatuloista ja kehitysmaiden 
auttaminen sopeutumisessa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin; 

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen enintään x 
[päätetään myöhemmin] prosentilla 
huutokaupan kokonaistulosta.

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

4. Komissio sisällyttää päätöksen N:o 
280/2004/EY mukaisesti toimittamiinsa 
raportteihin tiedot tulojen käyttämisestä 
kuhunkin näistä tarkoituksista.
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5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. 
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2009 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen
huutokaupan ajankohtia, hallinnointia ja 
muita näkökohtia koskevan asetuksen, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi. 

Huutokauppajärjestelmä on suunniteltava 
varmistamaan jatkuvasti likvidit ja 
avoimet markkinat.
Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi edellä mainitun 
asetuksen on pohjauduttava seuraaville 
periaatteille:
– etäkäytön mahdollistavan, 
yksinkertaisen (yksi kierros), tehokkaan ja 
kohtuuhintaisen yhteisen järjestelmän 
käyttö, jonka yhtenäisyyden takaa yksi 
hallinnoitsija yhteisön tasolla;
– huutokauppaan osallistuminen 
mahdollisimman pienillä kustannuksilla 
taataan kaikille toimijoille, jotka 
toimittavat todisteen maksukyvystään ja 
joilla on avoin tili 
päästöoikeusrekisterissä;
– asetuksessa on säädettävä aikataulusta 
huutokaupattaville määrille; aikataulun 
on oltava yhdenmukainen 
päästöoikeuksien takaisinmaksua 
koskevien määräaikojen ja yrityksen 
rahoitusrajoitteiden kanssa ja sillä on 
suljettava pois yhden ainoan 
huutokaupan käyttäminen koko 
ajanjakson aikana. 



AM\730636FI.doc 29/102 PE409.397v01-00

FI

Asetuksessa säädetään markkinoiden 
valvonnasta, jonka suorittaa joko 
olemassa oleva tai perustettava 
organisaatio, jolla on vastaava tehtävä 
kuin raaka-ainemarkkinoiden valvovilla 
elimillä.

Or. fr

Perustelu

Auctions should be carried out at Community level and not Member State by Member State.

The EU must be able to invest more in energy and CO2 emissions reduction technologies, 
which are essential to prepare for emissions reductions by 2050. The use of revenues at 
Community level will enable European research to be well organised, particularly in 
comparison with the USA and Japan.

Tarkistus 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus
1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet.

Or. en

Perustelu

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Tarkistus 169
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus
a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005; 

a) 80 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2008; 

Or. en

Perustelu

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Tarkistus 170
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
b a) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken Kioton 
pöytäkirjan vertailuvuoden ja vuoden 
2008 välisen ajanjakson saavutusten 
perusteella, jotta otettaisiin huomioon 
ennen yhteisön järjestelmän käyttöönottoa 
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toteutetut toimet.

Or. en

Perustelu

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Tarkistus 171
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
Mitä tulee b alakohdassa mainittuun 
päästöoikeuksien jakamiseen 
jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä, olisi otettava 
huomioon maantieteellisten 
erityispiirteiden ja erityisesti vuoristo- ja 
syrjäseutujen maantieteellisten 
haittatekijöiden kaltaiset vaatimukset. 

Or. el

Tarkistus 172
Alyn Smith

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus
Mitä tulee b alakohtaan, päästöoikeuksien 
jakamisessa tiettyjen jäsenvaltioiden 
kesken olisi otettava huomioon erityiset 
maantieteelliset haittatekijät, kuten 
asianomaisen alueen syrjäisyys tai 
eristyneisyys.

Or. en

Perustelu

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Tarkistus 173
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
2 a. Komissio jakaa huutokaupasta 
saatavat tulot jäsenvaltioiden kesken 
jaettujen päästöoikeuksien mukaisesti ja 
ottaa huomioon liitteessä II a määritellyn 
jakokaavan.

Or. nl

Perustelu

All Member States should receive a proportion of the revenue from the auction which is 
organised at Community level. If it is decided to have the auction held by Member States, it is 
desirable to ensure that all Member States share equally in the revenue.
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Tarkistus 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Tarkistus 175
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

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

Or. fr
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Perustelu

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.

In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions. 

Tarkistus 176
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Perustelu

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.
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Tarkistus 177
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus
b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 
prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 20 
prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 
mukaan luettuna investoinnit keskitettyyn 
aurinkoenergiaan Euroopan unionissa tai 
kolmansissa maissa;

Or. en

Perustelu

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Tarkistus 178
Dorette Corbey

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

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Tarkistus 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Tarkistus 180
Jerzy Buzek

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

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

c) puhtaan hiilen teknologiat, mukaan 
luettuna erityisesti hiilivoimaloista 
peräisin olevien kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
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Or. en

Perustelu

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Tarkistus 181
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus
c a) hiiliperustaisten polttolaitosten 
modernisointi tai korvaaminen 
tehokkaammilla yksiköillä, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat;

Or. en

Perustelu

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Tarkistus 182
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus
c a) energian varastointitekniikan 
tutkimus, kehittäminen ja käyttöönotto;

Or. en
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Perustelu

Expenses for auctioning will reduce the companies ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Tarkistus 183
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus
c a) vedyn kaltaisten puhtaiden 
energialähteiden jatkokehityksen 
mahdollistaminen; 

Or. en

Perustelu

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Tarkistus 184
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus
d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa, eritoten kehittämällä 
sertifiointia, ja jäsenvaltioiden tai niiden 
alueiden lisätoimenpiteet metsien ja puun 
käytön osuuden lisäämiseksi ilmaston 
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lämpenemisen torjumisessa, samalla kun 
säilytetään metsien muut tehtävät;

Or. fr

Perustelu

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.

In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions.

Tarkistus 185
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus
d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä tai maaperän 
pilaantumista estävät tai takaisin 
kääntävät toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

Or. en

Perustelu

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.
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Tarkistus 186
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus
d a) Investoinnit kehitysmaihin, jotka ovat 
ratifioineet Kioton sopimuksen ja jotka 
ratifioivat tulevan kansainvälisen
sopimuksen, ovat osaltaan vaikuttamassa 
kasvihuonekaasupäästöjen 
lisävähennyksiin yli Euroopan unionissa 
asetetun 20 prosentin tavoitteen ja 
vaikuttavat merkittävästi vähäpäästöisen 
kansantalouden kehittämiseen 
kehitysmaissa;

Or. el

Perustelu

It is of capital importance that the monies obtained from  auctioning allowances be invested 
with the aim of creating a low emission economy not only within the Community, but in 
developing countries. Climate change knows no borders and requires a collective effort.

Tarkistus 187
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus
f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen, tukien myöntäminen tai 
erityisalennusten antaminen 
perustuotteista, tai muut rahoitukseen 
liittyvät kannustimet;
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Or. el

Perustelu

Given that auctioning will be used in sectors which can pass on the cost of the allowances to 
the product prices, it is important that part of the revenue from the auctions should be 
channelled into aid for consumers and households on low and medium-sized incomes who 
will be more affected by increases in the prices of basic goods.

Tarkistus 188
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus
f a) kasvihuonekaasujen 
päästökauppaoikeuksien 
kauppajärjestelyn vaikutusten 
lieventäminen alueilla, joilla on vakavia 
maantieteellisiä ja väestöllisiä 
haittatekijöitä toteuttamalla lisätoimia 
kestävän energiapolitiikan kehittämiseksi;

Or. el

Tarkistus 189
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus
f a) päästökauppajärjestelmän 
vaikutusten lieventäminen alueilla, joilla 
on pysyvästi vakavia maantieteellisiä ja 
väestöllisiä haittatekijöitä antamalla niille 
lisää valmiuksia kestävän 
energiapolitiikan kehittämiseksi;
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Or. en

Perustelu

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Tarkistus 190
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus
f b) Eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvyn parantaminen ja 
yritystoiminnan edistäminen 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, 
energiatehokkuuden korostaminen ja 
lisärahoituksen myöntäminen uusiutuville 
energialähteille, tutkimukselle ja 
vähäpäästöisen tekniikan kehittämiselle 
sekä infrastruktuurien tekniselle 
parantamiselle.

Or. el

Tarkistus 191
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus
g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten
kustannusten kattaminen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Tarkistus 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus
3 a. Vähintään 50 prosenttia tuloista on 
käytettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, metsien hävittämisen ja 
pilaantumisen estämiseen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
maissa, jotka eivät ole mukana UNFCCC-
sopimuksen liitteen I luettelossa.

Or. en

Perustelu

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families.  At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Tarkistus 193
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus
3 a. Ympäristönsuojelua koskevien 



PE409.397v01-00 44/102 AM\730636FI.doc

FI

valtiontukisääntöjen mukaisesti 
jäsenvaltioiden on palautettava vähintään 
50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
saamistaan tuloista niiden alueella 
toimiville huutokauppaan osallistuneille 
yrityksille edellyttäen, että kyseiset tulot 
käytetään vähähiiliseen tekniikkaan, 
mukaan luettuna kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi. 
Palautuksia ei makseta sähköntuottajille, 
paitsi jos sähköä tuotetaan teollisuuden 
lämmönkulutuksen yhteydessä tai 
teollisten prosessien sivutuotteista.

Or. en

Perustelu

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to  
companies that participated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Tarkistus 194
Alyn Smith

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

Komission teksti Tarkistus
3 a. Komissio varmistaa, että a, b, f ja f a 
kohdan täytäntöönpano lujittaa osaltaan 
yhteisön tavoitetta taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta ja että g kohdan 
täytäntöönpanoon sisältyvät tarvittaessa 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
maksamat kustannukset. 
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Or. en

Perustelu

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Tarkistus 195
Lena Ek

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

Komission teksti Tarkistus
5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi.

Komissio kuulee kaikkia keskeisiä 
sidosryhmiä ennen mainitun asetuksen 
antamista. Huutokaupat on suunniteltava 
ja toteutettava seuraavalla tavalla:
a) huutokauppojen tarkoituksena on 
jakaa päästöoikeuksia 
toiminnanharjoittajille ja/tai kauppojen 
välittäjille markkinoiden määrittelemällä 
hinnalla, eikä pyrkiä tulojen 
maksimointiin tai ennalta määrätyn 
hinnan saavuttamiseen;
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b) markkinoilla pitäisi olla kaikkina 
aikoina riittävä likviditeetti, ja etenkin 
vuonna 2013. Tätä tarkoitusta varten 
prosessin olisi oltava ennakoitava 
erityisesti huutokauppojen ajoituksen ja 
jaksottamisen sekä huutokaupan 
kohteeksi tulevien päästömäärien osalta;
c) huutokaupat ovat avoinna kaikille 
EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluville, jotka voivat osoittaa 
taloudelliset vakuudet tarjousten 
noudattamisesta;
d) toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
oikeudenmukaiset ja yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti 
huutokauppoihin;
e) osallistumisesta ei saa aiheutua 
kohtuuttomia taloudellisia rasitteita 
toiminnanharjoittajille;
f) kaikilla osallistujilla on käytettävissään 
samat tiedot samaan aikaan; ja 
g) osallistujat eivät saa olla vilpillisessä 
yhteistoiminnassa tai muulla tavoin
haitata huutokaupan sujumista. 
Ensimmäisessä alakohdassa mainitusta
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behaviour.
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Tarkistus 196
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus
5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

5. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Tarkistus 197
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus
5 a. Jäsenvaltiot ja komission nimittämä 
toimivaltainen elin voivat ostaa ja myydä 
päästöoikeuksia markkinoilla hiilen 
hinnan heilahtelujen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Tarkistus 198
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
5 a. Komissio julkaisee 31 päivään 
joulukuuta 2008 mennessä 
päästöoikeuksia koskevan selkeän 
määritelmän, jolla suljetaan pois 
mahdollisuus niiden arvopaperisointiin 
rahamarkkinoilla ja jolla huutokaupoissa 
annetaan etuoikeutettu asema niille 
tarjoajille, jotka käyttävät oikeuksiaan 
energiantuotantoon tai teollisten 
tuotteiden tuotantoon. 

Or. en

Perustelu

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.
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Tarkistus 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus
Yhteisön laajuiset siirtymäsäännökset 

yhdenmukaistetusta ilmaisjaosta
Päästöoikeuksien tuontia koskeva 

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä joulukuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 8 
kohdassa tarkoitetuista päästöoikeuksista 
luopumisesta energiaintensiivisten 
tuontitavaroiden suhteen
yhdenmukaistetulla tavalla, jos nämä alat 
eivät kuulu yhteisön 
ilmaisjakojärjestelmän piiriin.

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

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että ne 
yhteisön laitokset, jotka eivät saa ilmaisia 
päästöoikeuksia ja ovat vakavan 
hiilivuodon uhkaamia, ovat 
tasavertaisessa asemassa kolmansien 
maiden laitosten kanssa.

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 

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

seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
edellä tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että päästöoikeuksien 
tuontia koskevaa vaatimusta sovelletaan
ainoastaan, jos se on kyseisen sopimuksen 
mukaisesti täysin perusteltua.

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

2. Päästöoikeuksien tuontia koskevaa 
vaatimusta sovelletaan 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen tavaroihin, joilla 
5 kohdan mukaan määritellään olevan 
merkittävä hiilivuotoriski tai 
kansainvälisiin kilpailijoihin siihen asti 
kunnes muut valtiot ja hallintoyksiköt 
kuuluvat sitovien ja todennettavien 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevien 
vähentämistoimien piiriin. Tavaroiden 
tuonnin tai viennin harjoittajia vaaditaan 
luovuttamaan päästöoikeuksia tai heillä 
on oikeus vastaanottaa niitä, kun:
a) maa tai hallinnollinen yksikkö, jossa 
tavarat tuotettiin, ei komission 23 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti tekemässä määritelmässä 
kuulu kansainvälisen vuoden 2012 
jälkeisen ilmastopoliittisen kehyksen 
mukaisella tavalla toteutettujen sitovien ja 
todennettavien kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen piiriin; ja
b) menettely tällaisista tavaroista on 
määritelty 3 kohdan mukaisesti. 
Päästöoikeuksien tuontia koskevaa 
vaatimusta ei sovelleta tavaroihin, jotka 
on tuotettu EU:n 
päästökauppajärjestelmään yhdistetyissä 
maissa tai hallinnollisissa yksiköissä 26 
artiklan mukaisesti.

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen 
asema suhteessa muihin 
lämmöntuottajiin. Näille laitoksille 

3. Komissio laskee yksittäisten tavaroiden 
tai tavararyhmien valmistuksesta eri 
puolilla yhteisöä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
keskimääräisen tason ottaen huomioon 
tiedot 14 artiklan mukaisista 
riippumattomasti todennetuista 
raporteista, ja kaikki EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin 
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tällaisen lämmöntuotannon osalta 
jaettavaa kokonaismäärää tarkistetaan 
vuoden 2013 jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

kuuluvat asiaankuuluvat päästöt. 
Komissio ottaa 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
käyttöön menettelytapoja 
päästöoikeuksien tuontia koskevan 
vaatimuksen laskemiseksi, jotta niitä 
sovellettaisiin sellaisiin tavaroihin tai 
tavararyhmiin, joilla on merkittävä 
hiilivuotoriski, tai kansainvälisiin 
kilpailijoihin; tämä vastaa yksittäisten 
tuotteiden valmistuksesta eri puolilla 
yhteisöä aiheutuvia keskimääräisiä 
kasvihuonepäästötasoja kerrottuna 
tuontitavaroiden tonnimäärällä.

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, 
jonka perusteella lasketaan niille 
laitoksille myönnettävät päästöoikeudet, 
jotka harjoittavat toimintaa vuonna 2013 
ja saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi 
kaudella 2008–2012, ei saa suhteessa 
koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.

4. Komissio voi 3 kohdassa mainittujen 
menettelytapojen käyttöönoton 
helpottamiseksi yksilöidä 
toiminnanharjoittajille 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti hyväksytyissä säännöksissä 
vaatimukset tavaroiden tuotannon 
ilmoittamisesta ja tämän ilmoituksen 
riippumattomasta todentamisesta.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. 
Näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

5. Tavaroiden tuonnin harjoittajien, jotka 
täyttävät edellä 1 kohdassa esitetyt ehdot, 
edellytetään laativan kirjallinen ilmoitus 
kyseisestä tuonnista. Kirjallisessa 
ilmoituksessa on vahvistettava, että 
riittävä määrä 3 kohdan mukaisesti 
määriteltyjä maahantuloa odottavien 
tuotteiden päästöoikeuksia on luovutettu 
yhteisön rekisteriin, kuten komission 
säännöksiin sisällytettävissä erityisissä 
hallintomenettelyissä määrätään.

6. Viisi prosenttia 9 ja 9 a artiklan 
mukaisesti kaudeksi 2013–2020 
määritellystä koko yhteisön 
päästöoikeuksien lukumäärästä varataan 
uusille osallistujille enimmäismääränä, 
joka voidaan jakaa uusille osallistujille 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annettujen sääntöjen perusteella.

6. Päästöoikeuksien tuontia koskeva 
vaatimus voidaan täyttää EU:n 
päästöoikeuksilla tai yhteisön 
järjestelmän kanssa ankaruudeltaan 
vastaavaksi tunnustetun kolmansien 
maiden päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksilla.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.
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Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.
7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 80 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
määritellystä määrästä, ja ilmaiseksi 
jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa.

7. Kaikki päästöoikeuksien tuontia 
koskeviin vaatimuksiin liittyvät 
määräykset ja täytäntöönpanotoimet 
hyväksytään 1 päivään tammikuuta 2012 
mennessä.

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.
9. Komissio määrittelee 8 kohdassa
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka kolmas vuosi sen 
jälkeen. 

9. Komissio määrittelee 2 kohdassa
tarkoitetut alat ja tavarat viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 ja joka vuosi sen 
jälkeen, ottaen huomioon sidosryhmien 
toimittamat näytöt..

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

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta yhteisön 
hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta yhteisön 
hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa on johtanut
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers.  
Carbon leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Tarkistus 200
Hannes Swoboda

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
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Or. en

Perustelu

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Tarkistus 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 8 
kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

Niillä teollisuudenaloilla, joita 
”hiilivuoto” uhkaa, ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien osuus on 100 prosenttia 
siihen asti, kunnes saavutetaan tämän 
direktiivin 28 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti 
tyydyttävänä pidettävä kansainvälinen 
sopimus.

Or. fr

Perustelu

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that  sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
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agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.

Tarkistus 202
Werner Langen

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
kesäkuuhun 2010 mennessä yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
lisätäytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 sekä 
8 ja 8 a kohdassa tarkoitettujen 
päästöoikeuksien jakamisesta 
yhdenmukaistetulla tavalla.

Or. de

Perustelu

In order to ensure legal certainty, all essential provisions must be set out in the directive 
itself.

Tarkistus 203
Herbert Reul

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

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

1. Jäsenvaltiot voivat jakaa vuodesta 2013 
lähtien kaikki päästöoikeudet ilmaiseksi 
koko kauden ajan. Komissio hyväksyy 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009
yhteisön laajuisia ja täysin 
yhdenmukaistettuja 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Tarkistus 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 

Or. en

Perustelu

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.
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Tarkistus 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien jakamisesta 
yhdenmukaistetulla tavalla..

Or. en

Perustelu

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Tarkistus 206
Paul Rübig

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

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

Komissio hyväksyy viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön laajuisia 
ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 8 
kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena tai 
prosessikaasuna, päästöoikeudet 
myönnetään jätekaasun tuottavan 
laitoksen toiminnanharjoittajalle 
samoilla myöntämisperusteilla kuin 
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tähänkin laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
is predominantly used internally.

Tarkistus 207
Dragoş Florin David

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2010 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 8 
kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.
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Tarkistus 208
Jerzy Buzek

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

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2010 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 8 
kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing

Tarkistus 209
Herbert Reul

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
alojen määrittely on kuitenkin oleellinen 
elementti, joka kuuluu siis sääntelyn 
piiriin.

Or. en
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Perustelu

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Tarkistus 210
Hannes Swoboda

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Komissio kuulee kyseisten alojen 
työmarkkinajärjestöjä määritellessään 
periaatteita vertailuarvojen asettamiseksi 
näille aloille.

Or. en

Perustelu

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Tarkistus 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Määritellessään periaatteita yksittäisten
alojen vertailuarvoja koskeviksi 
vertailuarvoiksi, komissio kuulee 
kyseisten alojen edustajia.

Or. en

Perustelu

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Tarkistus 212
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 

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

tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
eikä sillä kannusteta päästöjen lisäämiseen.

Or. de

Perustelu

In order to ensure legal certainty all essential provisions must be set out in the Directive.

Tarkistus 213
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en
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Perustelu

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Tarkistus 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia vertailuarvoja 
käyttämällä. Huomioon on otettava 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, yleisesti sovellettavissa olevat 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö sekä potentiaali, myös 
tekninen potentiaali päästöjen 
vähentämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täsmällisiä alakohtaisia 
vaatimuksia.. Toimilla kannustetaan 
tiettyjen päästöjen vähentämiseen. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

Or. en

Perustelu

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
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reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Tarkistus 215
Hannes Swoboda

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia vertailuarvoja 
käyttämällä. Huomioon on otettava 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, yleisesti sovellettavissa olevat 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö sekä potentiaali, myös 
tekninen potentiaali päästöjen 
vähentämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täsmällisiä alakohtaisia 
vaatimuksia.. Toimilla kannustetaan 
tiettyjen päästöjen vähentämiseen. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle
teollisten tuotantoprosessien jätekaasuista 
tuotettua sähköä lukuun ottamatta.
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
myönnetään jätekaasun tuottavan 
laitoksen toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin kyseiseenkin 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
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must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Tarkistus 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on luotava 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
energiatehokkuutta koskevia 
yhdenmukaisia viitearvoja kunkin alan 
laitoksille, jotka saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia. Kyseiset alakohtaiset 
viitearvot perustuvat parhaisiin 
kasvihuonekaasupäästöjä koskeviin 
tekniikkoihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja markkinoilla oleviin 
tekniikkoihin, mukaan luettuna korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Laitoksille annetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia korkeintaan niin paljon, 
kuin on ilmoitettu asianmukaisessa 
alakohtaisessa viitearvossa, jotta 
palkitaan tehokkaimmat toimijat. Kaiken 
kaikkiaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuilla toimilla ei kannusteta 
päästöjen lisäämiseen. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle
kolmansille osapuolille tapahtuvaa 
myyntiä varten; ilmaisia päästöoikeuksia 
jaetaan teollisten prosessien sivutuotteena 
tapahtuvalle sähköntuotannolle tai 10 a 
artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti, paitsi 
jos kyseessä on myynti kolmannelle 
osapuolelle.
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Or. en

Perustelu

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Tarkistus 217
Paul Rübig

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

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

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

Or. en

Perustelu

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 



AM\730636FI.doc 67/102 PE409.397v01-00

FI

emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
should be recognized according to the current Annex III of directive 2003/87/EC paragraph 
3.

Tarkistus 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

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

Or. fr

Perustelu

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that  sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.
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Tarkistus 219
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 1 kohta – 3 ja 4 alakohta

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

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

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

Or. en

Perustelu

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers.  Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.
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Tarkistus 220
Miloslav Ransdorf

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

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

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

Or. en

Perustelu

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices

Tarkistus 221
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 1 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

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

Or. de

Perustelu

Combined heat and power production (CHP) is the most economic means of producing both 
electricity and heat from primary energy sources. This fact is exploited by many Member 
States. In order not to impose new burdens on this type of installation, and to create an 
incentive for establishment of new such plants, full auctioning should continue to be restricted 
to pure electricity production plants in the energy industry.

Tarkistus 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 

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

kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin, kuten tehokkaaseen 
lämmön ja sähkön yhteistuotantoon ja 
päästöjen vähentämiseen liittyviä 
kannustimia, eli jakotavassa otetaan 
huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö,
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, paitsi jos sähköä 
tuotetaan teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisten prosessien 
sivutuotteista ja tuottajan omaan 
kulutukseen; näistä molempia jaetaan 
samojen jakoperusteiden mukaisesti kuin 
liitteessä I mainitun teollisen toiminnan 
tapauksessa, 
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
kuitenkin käytetään polttoaineena, 
kaikki päästöoikeudet myönnetään 
jätekaasun tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle ilmaiseksi 
samoilla myöntämisperusteilla kuin 
kyseiseenkin laitokseen sovelletaan. 

Or. en

Perustelu

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.

Tarkistus 223
Eija-Riitta Korhola

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on luotava 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
energiatehokkuutta koskevia 
yhdenmukaisia viitearvoja kunkin alan 
laitoksille, jotka saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia. Kyseiset alakohtaiset 
viitearvot perustuvat parhaisiin 
kasvihuonekaasupäästöjä koskeviin 
tekniikkoihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin, mahdollisuuksiin, myös 
teknisiin mahdollisuuksiin päästöjen 
vähentämiseksi ja markkinoilla oleviin 
tekniikkoihin, mukaan luettuna korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Laitoksille annetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia korkeintaan niin paljon, 
kuin on ilmoitettu asianmukaisessa 
alakohtaisessa viitearvossa, jotta 
palkitaan tehokkaimmat toimijat. Kaiken 
kaikkiaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuilla toimilla ei kannusteta 
päästöjen lisäämiseen tuotantoyksikköä 
kohti. Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta 
sähköntuotannolle.
Määritellessään periaatteita yksittäisten 
alojen viitearvoja koskeviksi viitearvoiksi, 
komissio kuulee kyseisten alojen 
edustajia.

Or. en

Perustelu

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
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The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Tarkistus 224
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Perustelu

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP.  This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.
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Tarkistus 225
Philippe Busquin

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista tuotettua 
sähköä lukuun ottamatta.
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
myönnetään jätekaasun tuottavan 
laitoksen toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin mitä tähän 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.
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Tarkistus 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, paitsi jos sähköä 
tuotetaan teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisten prosessien 
sivutuotteista ja tuottajan omaan 
kulutukseen; näistä molempia jaetaan 
samojen jakoperusteiden mukaisesti kuin 
liitteessä I mainitun teollisen toiminnan 
tapauksessa, 

Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
kuitenkin käytetään polttoaineena, 
kaikki päästöoikeudet myönnetään 
jätekaasun tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle ilmaiseksi 
samoilla myöntämisperusteilla kuin 
kyseiseenkin laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
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gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Tarkistus 227
Dorette Corbey

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, paitsi jos sähköä 
tuotetaan teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisten prosessien 
sivutuotteista; näistä molempia jaetaan 
samojen, teollisiin prosesseihin 
sovellettavien, alakohdassa1 ja artiklassa 
7 mainittujen täytäntöönpanotoimien 
mukaisesti, 

Or. en

Perustelu

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
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of that sector.

Tarkistus 228
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus
Jos tuotantoprosessin väistämättömänä 
seurauksena syntyvää jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
myönnetään väistämättömänä 
seurauksena syntyvän jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin kyseiseenkin 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.

Tarkistus 229
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus
Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
edellä tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että päästöoikeuksia 

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, 
josta seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio 
tarkastelee edellä tarkoitettuja, vuonna 
2021 alkavan kauden toimenpiteitä 
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jaetaan ilmaiseksi ainoastaan, jos se on 
kyseisen sopimuksen mukaisesti täysin 
perusteltua.

uudelleen varmistaakseen, että 
päästöoikeuksia jaetaan ilmaiseksi 
ainoastaan, jos se on kyseisen sopimuksen 
mukaisesti täysin perusteltua.

Or. en

Perustelu

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Tarkistus 230
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus
1 a. Laitoksiin, olivatpa ne ulkoistettuja 
tai eivät, suhtaudutaan yhdenvertaisesti 
päästöoikeuksien suhteen.

Or. en

Perustelu

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Tarkistus 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus
1 a. Laitoksiin, olivatpa ne ulkoistettuja 
tai eivät, suhtaudutaan yhdenvertaisesti 
päästöoikeuksien suhteen.

Or. en

Perustelu

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Tarkistus 232
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus
1 a. Jos alojen suhteen on 
asianmukaisesti perusteltavissa, että 
hiilivuodon uhkaa ei voida torjua muilla 
keinoin, ja sähköntuotanto muodostaa 
suuren osan tuotantokustannuksista ja on 
tehokasta, päästöoikeuksia myönnetään 
enimmäismäärä hiilidioksidin 
kustannusten kulkeutumiselle sähkön 
hintoihin. Myöntäminen perustuu 
kyseisten laitosten vuosittaisen 
sähkönkulutuksen määriteltyyn 
keskiarvoon ja tyypillisen marginaalisesti 
hintoihin vaikuttavan sähköntuotannon 
hiilidioksidikustannusten kulkeutumisesta 
ennakoituihin kustannuksiin; 
myöntäminen tapahtuu suorien 
päästöoikeuksien mahdollisen 
myöntämisen lisäksi, eikä muuta 9 
artiklan mukaisten päästöoikeuksien 
kokonaismäärää.

Or. en
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Perustelu

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Tarkistus 233
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus
1 a. Jos alojen suhteen on 
asianmukaisesti perusteltavissa, että 
hiilivuodon uhkaa ei voida torjua muilla
keinoin, ja sähköntuotanto muodostaa 
suuren osan tuotantokustannuksista ja on 
tehokasta, päästöoikeuksia myönnetään 
enimmäismäärä hiilidioksidin 
kustannusten kulkeutumiselle sähkön 
hintoihin. Myöntäminen perustuu 
kyseisten laitosten vuosittaisen 
sähkönkulutuksen määriteltyyn 
keskiarvoon ja tyypillisen marginaalisesti 
hintoihin vaikuttavan sähköntuotannon 
hiilidioksidikustannusten kulkeutumisesta 
ennakoituihin kustannuksiin; 
myöntäminen tapahtuu suorien 
päästöoikeuksien mahdollisen 
myöntämisen lisäksi, eikä muuta 9 
artiklan mukaisten päästöoikeuksien 
kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.
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Tarkistus 234
Miloslav Ransdorf

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 2 ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.
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Tarkistus 235
Angelika Niebler

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

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta muualla kuin 
yhteistuotantolaitoksissa tuotetulle 
sähkölle, eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. de

Perustelu

Allocation subject to charge should be limited to electricity production which is not produced 
by cogeneration in order not to impose an additional burden on this most efficient form of 
electricity production and not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries.

Tarkistus 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

2. Laitoksille jaetaan päästöoikeuksia 
keskimääräistä vuosituotantomäärää, 
laitoksen viitearvoa ja käyttöönoton 
jälkeisten myöntämisjakson piiriin 
kuuluvien kalenterivuosien määrää 
vastaavan matemaattisen kaavan 
mukaisesti. Jos tuotantomäärä tietyn 
kalenterivuoden aikana poikkeaa 
ennakoidusta keskimääräisestä 
vuosituotannosta, toiminnanharjoittajan 
on tuotannon supistamista koskevissa 
tapauksissa palautettava toimivaltaiselle 
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viranomaiselle viimeistään seuraavan 
vuoden huhtikuun 30 päivänä se määrä 
päästöoikeuksia joka saadaan kertomalla 
tuotantomäärä laitoksen viitearvolla. Jos 
tuotantoa lisätään, toimivaltaisen 
viranomaisen on hakemuksesta ja 
viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 
30 päivänä myönnettävä lisää 
päästöoikeuksia saman laskentakaavan 
mukaisesti. Viitearvo määritellään [23 
artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Kyseisten laitosten tekniset 
vähentämismahdollisuudet otetaan 
huomioon. Teknisesti väistämättömiä 
prosessiin kuuluvia päästöjä ei oteta 
huomioon viitearvojen määrittelyssä. 
Sama pätee väistämättömästi syntyviin 
prosessin jätekaasuihin. Jos jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
pitäisi myöntää jätekaasun tuottavan 
laitoksen toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin mitä tähän 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.

Tarkistus 237
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus
2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille, 

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

yhteistuotantolaitoksissa tuotetulle 
sähkölle, eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. de

Perustelu

See Perustelu Article 1 - point 8 - point 1.

Tarkistus 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille,
lukuun ottamatta teollisten prosessien 
sivutuotteena omaan käyttöön tapahtuvaa 
sähköntuotantoa tai 10 a ja 8 artiklan 
mukaista tuotantoa
kasvihuonekaasupäästöjen
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. en

Perustelu

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.
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Tarkistus 239
Werner Langen

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

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta muualla kuin 
yhteistuotantolaitoksissa tuotetulle 
sähkölle, eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. de

Perustelu

Free allocation should be restricted to electricity production produced in cogeneration 
installations so as not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries. 

Tarkistus 240
Dragoş Florin David

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

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

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

Or. en

Perustelu

The gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
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production to higher demands driven by new IPPC directive.

Tarkistus 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Perustelu

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Tarkistus 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus
2 a. Jos tietyille tuotteille tai prosesseille 
ei ole määritelty viitearvoja [23 artiklan 3 
kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 
kyseiselle laitokselle on jaettava 
päästöoikeuksia Euroopan unionin 
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päästökauppajärjestelmän toisen
kauppajakson keskimääräisten 
vuosittaisten päästöoikeuksien mukaisesti 
9 artiklassa tarkoitetun lineaarisella 
kertoimella mukautettuna. Kyseisten 
laitosten tekniset mahdollisuudet 
päästöjen vähentämiseen on otettava 
huomioon.
Jos tuotteet tai prosessit eivät kuuluneet 
päästökauppajärjestelmän toisen 
kauppajakson piiriin, niihin sovelletaan 
saavutettujen etujen lauseketta. 

Or. en

Perustelu

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Tarkistus 243
Angelika Niebler

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

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

3. Direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetut 
yhteistuotantolaitokset saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia yhteisön laajuisten 
standardiviitearvojen pohjalta. Ne jaetaan 
ja niitä valvotaan osana 
yhdenmukaistettua menettelyä.
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Or. de

Perustelu

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.

Tarkistus 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. Riippumatta siitä, onko se tuotettu 
yhteistuotannolla sähkön kanssa, 
teollisuuden käyttöön tarkoitetulle 
lämmölle myönnetään ilmaisia 
päästöoikeuksia suhteutettuna 
asianomaisten teollisuudenalojen 
ilmaisiin päästöoikeuksiin. 

Riippumatta siitä, onko se tuotettu 
yhteistuotannolla sähkön kanssa, 
ympäristönsuojelun valtiontukien piiriin 
kuuluvan kaukolämmön käyttöön 
tarkoitetulle lämmölle myönnetään 
ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
varmistetaan yhdenvertainen kohtelu 
muiden, Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomien muiden 
lämmöntuottajien suhteen.

Or. en
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Perustelu

Heat production must have proper and clear rules. This text would allow to have no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.

Tarkistus 245
Werner Langen

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

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

3. Direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetut 
yhteistuotantolaitokset saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia yhteisön laajuisten 
standardiviitearvojen pohjalta. Ne jaetaan 
ja niitä valvotaan osana 
yhdenmukaistettua menettelyä.

Or. de

Perustelu

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.
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Tarkistus 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. Direktiivissä 2004/8/EY määritellyille 
erittäin tehokkaille lämmön ja sähkön 
yhteistuotantovoimaloille pitäisi ilman 
aikarajoitusta jakaa viitearvon mukaisesti 
ilmaisia päästöoikeuksia sähkön- ja 
lämmöntuotannolle.

Or. en

Perustelu

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.

Tarkistus 247
Erika Mann

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

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

direktiivissä 2004/8/EY määriteltyä 
yhteistuotantoa, saa ilmaisia 
päästöoikeuksia yhteisön laajuisten 
standardiviitearvojen pohjalta.

Or. de

Perustelu

See Perustelu Article 1 - point 8 - point 1.

Tarkistus 248
Dragoş Florin David

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

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, on jaettava
ilmaisia päästöoikeuksia, jotta voidaan 
turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin.
Ilmaisia päästöoikeuksia on jaettava myös 
yhteistuotantolaitoksille, jotka tuottavat 
sähköä ja lämpöä 
kaukolämpöjärjestelmille ja kyseisen 
laitoksen omaan käyttöön tulevalle 
sähköntuotannolle. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
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lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against climate change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Tarkistus 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Lämmön ja sähkön 
yhteistuotantolaitoksille sekä 
kaukolämmöntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, on 
viitearvomenetelmällä jaettava ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta voidaan turvata 
niiden tasavertainen asema suhteessa 
muihin lämmöntuottajiin.

Or. en

Perustelu

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.
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Tarkistus 250
Dorette Corbey

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

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

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

Or. en

Perustelu

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogeneration of 
heat and power (CHP).

Tarkistus 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus
3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 

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

2004/8/EY määritellyllä tehokkaalla 
yhteistuotannolla, on jaettava ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta voidaan turvata 
niiden tasavertainen asema suhteessa 
muihin lämmöntuottajiin. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged. 

Tarkistus 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 4 ja 5 kohta

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, 
jonka perusteella lasketaan niille 
laitoksille myönnettävät päästöoikeudet, 
jotka harjoittavat toimintaa vuonna 2013 
ja saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi 
kaudella 2008–2012, ei saa suhteessa 
koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.

Poistetaan.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen
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kokonaismäärä vuosina 2005–2007. 
Näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Tarkistus 253
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 4 ja 5 kohta

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa, jolla noudatetaan 1 ja 3 
artiklan mukaisesti määriteltyjä määriä 
ilman, että 9 artiklan mukaisia 
kokonaismääriä muutetaan.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
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laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa, jolla noudatetaan 1 ja 3 
artiklan mukaisesti määriteltyjä määriä 
ilman, että 9 artiklan mukaisia 
kokonaismääriä muutetaan.

Or. en

Perustelu

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Tarkistus 254
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla 
suurempi kuin kyseisten laitosten vuosina 
2005–2007 aiheuttamien vastaavien 
päästöjen prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa, jolla 
noudatetaan 1 ja 3 artiklan mukaisesti 
määriteltyjä määriä ilman, että 9 artiklan 
mukaisia kokonaismääriä muutetaan.
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Or. en

Perustelu

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.

Tarkistus 255
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
välittömistä päästöistä myönnettävät 
päästöoikeudet, jotka harjoittavat toimintaa 
vuonna 2013 ja saivat päästöoikeuksia 
ilmaiseksi kaudella 2008–2012, ei saa 
suhteessa koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
välillisistä päästöistä myönnettävät 
päästöoikeudet, jotka harjoittavat 
toimintaa vuonna 2013, ei saa suhteessa 
koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
yhteisön sisäisen Euroopan 
sähköntuotannon ajanjaksona 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.

Or. en
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Perustelu

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Tarkistus 256
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin ajanjakson 2005–2007 vastaavien 
päästöjen tarkistettu prosenttiosuus.

Or. en

Tarkistus 257
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus
4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
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vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa, jolla noudatetaan 1 ja 3 
artiklan mukaisesti määriteltyjä määriä 
ilman, että 9 artiklan mukaisia 
kokonaismääriä muutetaan.

Or. en

Perustelu

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Tarkistus 258
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus
5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa, jolla noudatetaan 1 ja 3 
artiklan mukaisesti määriteltyjä määriä 
ilman, että 9 artiklan mukaisia 
kokonaismääriä muutetaan.

Or. en
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Perustelu

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Tarkistus 259
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus
5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
välittömiä päästöjä koskevan määrän 
laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
välillisistä päästöistä myönnettävät 
päästöoikeudet, jotka kuuluvat yhteisön 
järjestelmään vasta vuodesta 2013 alkaen, 
ei saa suhteessa koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
yhteisön sisäisen Euroopan 
sähköntuotannon ajanjaksona 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.

Or. en

Perustelu

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
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disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Tarkistus 260
Erika Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus
5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa, jolla noudatetaan 1 ja 3 
artiklan mukaisesti määriteltyjä määriä 
ilman, että 9 artiklan mukaisia 
kokonaismääriä muutetaan.

Or. en

Perustelu

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Tarkistus 261
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus
5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 9 
artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten historiallisten päästöjen 
kokonaismäärä vuonna 2008 tai kyseisten 
laitosten keskimääräiset päästöt vuosina 
2008–2010. Näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän jälkeen 
vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.
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