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Tarkistus 262
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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. Uudet osallistujat saavat 
päästöoikeuksia huutokauppaan varatun 
talousarvion mukaisesti. Päästöoikeudet 
jaetaan samalla tavalla kuin olemassa 
oleville laitoksille.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Or. de

Perustelu

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb und auch aus industriepolitischer Sicht nicht durch eine 
Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von Zertifikaten behindert werden.

Tarkistus 263
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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. Uudet osallistujat saavat 
päästöoikeuksia huutokauppaan varatun 
talousarvion mukaisesti. Päästöoikeudet 
jaetaan samalla tavalla kuin olemassa 
oleville laitoksille.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.
Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Or. de

Perustelu

Eine separate Neuanlagenreserve ist nicht erforderlich, da die Mitgliedstaaten ohnehin über 
ein Zertifikatebudget für die Auktion verfügen, aus dem heraus eine Zuteilung an neue 
Marktteilnehmer erfolgen kann. Das Budget für Neuanlagen sollte zudem nicht begrenzt 
werden, da gerade Neuanlagen Effizienzsteigerungen gewährleisten. Entsprechende 
Investitionen sollten deshalb nicht durch eine Belastung aufgrund eines Kaufzwanges von 
Zertifikaten behindert werden.

Tarkistus 264
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

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 

6. Viisi prosenttia 9 ja 9 a artiklan 
mukaisesti kaudeksi 2013–2020 
määritellystä koko yhteisön 
päästöoikeuksien lukumäärästä varataan 
uusille osallistujille likviditeetin 
tarjoamiseksi ja sellaisia 
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tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annettujen sääntöjen perusteella.

markkinatilanteita varten, joissa hiilen 
hinta on kohtuuttoman korkea tai matala.
Enimmäismäärä voidaan jakaa uusille 
osallistujille tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annettujen sääntöjen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

The reserve delivers liquidity (allowances) for new entrants. For the whole carbon market it 
is essential to have instruments which allow reactions to extraordinary market situations. We 
urge to use a part of the reserve for increasing liquidity in the event of a critically high 
carbon price. In the event of too low carbon prices the liquidity should be reduced (this 
measure should be inserted in the auctioning rules). We suggest a price margin between 20 
and 50 Euro. Liquidity measures should be dealt with by the auctioning rules referred to in 
Art. 10.

Tarkistus 265
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä, lukuun 
ottamatta direktiivissä 2004/8/EY 
tarkoitettuja laitoksia, jotka tuottavat 
lämpöä ja sähköä tehokkaalla 
yhteistuotannolla.

Or. en

Perustelu

In order for the EU to meet the ambitious overall ETS emission cap, growth in the number of 
combined heat and power installation will be necessary as they displace significant amounts 
of separate thermal production and hence avoid between 10 and 30% CO2 emissions. It is 
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important that investment in new installations be encouraged and be treated the same way as 
existing schemes.

Tarkistus 266
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle. Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 

osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta teollisista tuotantoprosesseista 
peräisin olevasta jätekaasusta tuotettua 
sähköä.
Jos tuotantoprosessista lähtöisin olevaa 
jätekaasua käytetään polttoaineena, 
päästöoikeudet jaetaan jätekaasua 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle niiden 
jakoperusteiden mukaisesti, joita 
sovelletaan tähän laitokseen.

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 special circumstances, should be excluded from auctioning.



AM\730913FI.doc 7/101 PE409.410v01-00

FI

Tarkistus 267
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei anneta 
sähköntuottajille.

Or. en

Perustelu

On-site electricity production of industry must be kept with free allowances, because CO2 
costs of autoproducers will be an essential part of the Carbon Costs which will influence the 
carbon leakage question.

Tarkistus 268
Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Without incentives there will not be sufficient drive for new investments. As a result, old and 
less efficient installations will run longer, with a higher CO2 emissions. Policy makers cannot 
afford to put the billions of investments for announced projects into jeopardy. (The recent 
study published by DENA and several cancellations of new power plant projects announced 
give clear evidence to this fact.).
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Tarkistus 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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 270
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 271
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

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 272
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisesta prosessista 
peräisin olevista jäännöksistä tuotettua 
sähköä. Kummallekin jaetaan 
päästöoikeudet 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa ja 7 kohdassa tarkoitettujen 
samojen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
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mukaisesti, joita sovelletaan 
pääasialliseen teollisuusprosessiin.

Or. en

Tarkistus 273
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta teollisista tuotantoprosesseista 
peräisin olevasta jätekaasusta tuotettua 
sähköä.
Jos tuotantoprosessista lähtöisin olevaa 
jätekaasua käytetään polttoaineena, 
päästöoikeudet jaetaan jätekaasua 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle niiden 
jakoperusteiden mukaisesti, joita 
sovelletaan tähän laitokseen.

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 274
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle. Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 

osallistujien sähköntuotannolle, paitsi 
teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisesta prosessista 
peräisin olevista jäännöksistä syntyvälle 
sähköntuotannolle, jos sähkö on 
tarkoitettu toiminnanharjoittajan omaan 
kulutukseen. Kummassakin tapauksessa 
päästöoikeudet jaetaan niiden 
jakoperusteiden mukaisesti, joita 
sovelletaan kyseiseen teollisuustoimintaan 
liitteen I mukaisesti.

Kuitenkin siinä tapauksessa, että 
tuotantoprosessista lähtöisin olevaa 
jätekaasua käytetään polttoaineena, 
päästöoikeudet jaetaan ilmaiseksi 
jätekaasua tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle niiden 
jakoperusteiden mukaisesti, joita 
sovelletaan tähän laitokseen.

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 
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.
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Tarkistus 275
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.
Päästöoikeuksien huutokauppaa ei 
sovelleta sähköön, joka on tuotettu 
tuotantoprosessien yhteydessä väistämättä 
syntyvistä jäännöksistä ja kaasuista, ja 
kun tarkoituksena on käyttää vastaava 
määrä sähköä kyseiset jätekaasut 
tuottaneessa laitoksessa.

Or. en

Perustelu

If materials coming into existence unavoidably from production processes are not wasted but 
put to use for the generation of electricity, this contributes to the conservation of resources 
and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under these special circumstances and 
if used on-site shall be exempt from auctioning.

Tarkistus 276
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Sellaiselle uusien osallistujien 
sähköntuotannolle, joka

1. ei ole peräisin lämmön ja sähkön 
yhteistuotannosta eikä
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2. teollisuuden tuotantoprosesseissa 
syntyvistä jäännöksistä saatavasta 
energiasta,
ei jaeta ilmaisia päästöoikeuksia.

Or. de

Perustelu

Siehe Justification Art. 1- point 1

Tarkistus 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 6 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 uusia 
osallistujia koskevat yhdenmukaistetut 
jakelusäännöt ja teollisuuslaitosten 
optimointia – yhdistäminen, sulkeminen, 
siirrot EU:n sisällä – koskevat säännöt, 
jotka laaditaan ja hyväksytään 
23 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
installations existantes.
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Tarkistus 278
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 6 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Laitokset, joiden tuotanto on 
kasvanut vuosittain keskimäärin yli 
18 prosenttia niiden viitevuosien, joiden 
tuotantotietoja on käytetty 
päästöoikeuksien jakoperusteena, ja 
meneillään olevan päästökauppakauden 
toisen kalenterivuoden välillä, voivat 
soveltaa 6 kohdassa tarkoitetun reservin 
päästöoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Newly built installations (those built before the submission in Art. 11) will face the problem 
that they will exist in the reference years for the allocation (benchmarking) process and will 
be covered by the submission in Art. 11, but they will follow a run-up-plan to increase the 
production steadily. In order to enable fair free allocation on a clear legal basis for these 
installations a rule (according to the common position for the aircraft operators in the ETS) 
should be included for installations, too.

Tarkistus 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 7 ja 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
80 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä, ja ilmaiseksi jaettavaa määrää 
vähennetään vuosittain samansuuruisilla 
määrillä siten, että ilmaiseksi jakaminen 
loppuu vuoteen 2020 tultaessa.

7. Ennen kansainvälisen sopimuksen 
tekemistä ja ellei 10 b artiklasta muuta 
johdu, 2 kohdassa tarkoitettuihin 
laitoksiin kuulumattomille laitoksille 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 ja kunakin sitä 
seuraavan vuonna on 100 prosenttia
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä 
muuttamatta 9 artiklassa tarkoitettua 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

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.

Or. en

Perustelu

Manufacturing industry generally is exposed to fierce international competition.  Auctioning 
is imposing incalculable risks to these industries and the whole EU economy, whilst not 
contributing to the environmental objectives of the Directive. The cap is set at 21% and will 
be achieved with or without auctioning, by steadily reducing the available amount of 
allowances. Therefore, manufacturing industry should receive free allowances based on 
benchmarks until an international agreement is in force that provides for a level playing field 
between competitors on a global scale.

Tarkistus 280
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 80 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
määritellystä määrästä, ja ilmaiseksi 
jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa.

7. Direktiivin liitteessä 1 lueteltuja 
laitoksia varten säädetään yhtenäisistä, 
kaikkialla Euroopassa sovellettavista 
säännöistä. Näistä päätetään ja näitä 
valvotaan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä. Näiden sääntöjen 
perusteella laitokset saavat 100 prosenttia 
päästöoikeuksista ilmaiseksi. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta laitoksille, joiden 
käyttämää sähköä ei tuoteta lämmön ja 
sähkön yhteistuotannossa.

Or. de

Perustelu

Belastungen, die sich aus einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können 
aufgrund des internationalen Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben 
werden. Ihre Wettbewerbsfähigkeit würde deshalb gefährdet und eine 
Produktionsverlagerung in Ländern ohne entsprechende Belastungen aus 
Klimaschutzregelungen wäre die Folge. Eine Minimierung der Belastung durch eine 
dauerhafte kostenlose Zuteilung, auf Basis ambitionierter Benchmarks, die zudem die 
technischen Möglichkeiten berücksichtigen ist daher erforderlich.

Tarkistus 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 80 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
määritellystä määrästä, ja ilmaiseksi 

Poistetaan.
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jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa.

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 282
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 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. Direktiivin liitteessä 1 lueteltuja 
laitoksia varten säädetään yhtenäisistä, 
kaikkialla Euroopassa sovellettavista 
säännöistä. Näistä päätetään ja näitä 
valvotaan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä. Näiden sääntöjen 
perusteella laitokset saavat 100 prosenttia 
päästöoikeuksista ilmaiseksi. Kyseisille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen 
vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta laitoksille, joiden 
käyttämää sähköä ei tuoteta lämmön ja 
sähkön yhteistuotannossa.

Or. de
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Perustelu

Industrielle Produktionsanlagen sind permanent gezwungen ihre Energieeffizienz zu 
optimieren, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Belastungen, die sich aus 
einem auf Europa begrenzten Emissionshandel ergeben können aufgrund des internationalen 
Wettbewerbsdrucks nicht über die Produkte weitergegeben werden.

Tarkistus 283
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 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. Liitteessä II a a tarkoitettuja laitoksia 
varten määritetään yhdenmukaisen 
menettelyn mukaisesti koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistetut säännöt 
("benchmarks"). Ilmaisten 
päästöoikeuksien jakaminen näille 
laitoksille perustuu kyseisiin sääntöihin.

Or. en

Perustelu

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning, at much lower costs. Best 
performers will be rewarded and not disadvantaged in comparison to international 
competitors: EU industry’s competitiveness can be safeguarded until an international 
agreement is reached. Companies will base their decisions in investing in CO2 reduction 
projects or using CO2 allowances to meet one’s obligations depending on the market price.
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Tarkistus 284
Esko Seppänen

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2013 on 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. Liitteessä II a a tarkoitettuja laitoksia 
varten määritetään yhdenmukaisen 
menettelyn mukaisesti koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistetut säännöt 
("benchmarks"). Ilmaisten 
päästöoikeuksien jakaminen näille 
laitoksille perustuu kyseisiin sääntöihin.

Or. en

Perustelu

The allocation allowances according to ambitious performance benchmarks free of charge 
ensures the reaching of the emission targets as does auctioning –but at much lower costs.

Tarkistus 285
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
80 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 

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 
100 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
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toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä, ja ilmaiseksi jaettavaa määrää 
vähennetään vuosittain samansuuruisilla 
määrillä siten, että ilmaiseksi jakaminen 
loppuu vuoteen 2020 tultaessa.

toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä, ja ilmaiseksi jaettavaa määrää 
vähennetään vuosittain samansuuruisilla 
määrillä siten, että vuoteen 2020 tultaessa 
ilmaiseksi jaetaan 79 prosenttia määrästä.

Or. en

Perustelu

International competition is a problem for any ETS industry. Only electricity generators seem 
not to be exposed to international competition. Therefore we urge to keep a free share of 
allocation until the end of the period. The reduction of the free share should not exceed the 
linar factor of Art. 9 which leads to a reduction of 21 %.

Tarkistus 286
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
80 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä, ja ilmaiseksi jaettavaa määrää 
vähennetään vuosittain samansuuruisilla 
määrillä siten, että ilmaiseksi jakaminen 
loppuu vuoteen 2020 tultaessa.

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
100 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä, ja ilmaiseksi jaettavaa määrää 
tarkistetaan 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. de

Perustelu

Effizienzsteigerungen der Produktionsanlagen waren & sind permanentes Bestreben der 
Industrie. selbstverpflichtende Maßnahmen konnten CO2-Emissionen bereits reduzieren. Um 
den Industriestandort Europa nicht zu gefährden, sollte eine wirtschaftlich vertretbare 
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Reduzierung der kostenfreien Menge gewählt werden. Da der lineare Koeffizient gemäß 
Artikel 9 in sich ein sehr ambitioniertes Reduktionsziel ist, bleiben Anreize zur weiteren 
Reduktion von Emissionen & Möglichkeiten für neue Investitionen.

Tarkistus
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 8 ja 9 kohta)

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 
100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna sellaisen 
kansainvälisen sopimuksen 
voimaantuloon asti, joka sisältää 
28 artiklassa määriteltyjen toimenpiteiden 
kaltaisia toimenpiteitä, liitteessä I  a a 
mainittujen alojen laitoksille jaetaan 
ilmaiseksi päästöoikeuksia, joiden osuus 
on 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.

Komissio tarkistaa liitteen II a a alojen 
ilmaiset päästöoikeudet tämän jälkeen 
viiden vuoden välein 28 artiklassa 
määritettyjen kriteerien mukaisesti.

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

Liitteen II a a alojen kannalta aiheellisia 
toimenpiteitä tarkistettaessa on otettava 
huomioon myös mahdolliset sitovat 
alakohtaiset sopimukset, jotka johtavat 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, 
tarkkailtavissa ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
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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;

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

(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.

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

Para (8) and (9) propose highly complex procedures. Energy-intensive sectors have 
meanwhile provided the Commission with evidence on their exposure to international 
competition and on their risk of carbon leakage.
Since measures for allocation are being determined with the amendment for para (7), both 
para (8) and (9) original texts become obsolete and are replaced.
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Tarkistus 288
Esko Seppänen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 8 ja 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna sellaisen 
kansainvälisen sopimuksen 
voimaantuloon asti, joka sisältää 
28 artiklassa määriteltyjen toimenpiteiden 
kaltaisia toimenpiteitä, liitteessä II a a 
mainittujen alojen laitoksille jaetaan 
ilmaiseksi päästöoikeuksia, joiden osuus 
on 100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

Komissio tarkistaa liitteen II a a alojen 
ilmaiset päästöoikeudet tämän jälkeen 
viiden vuoden välein 28 artiklassa 
määritettyjen kriteerien mukaisesti.

Liitteen II a a alojen kannalta aiheellisia 
toimenpiteitä tarkistettaessa on otettava 
huomioon myös mahdolliset sitovat 
alakohtaiset sopimukset, jotka johtavat 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, 
tarkkailtavissa ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

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

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 
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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;

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

(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.

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

Until an international agreement with acceptance of a global carbon price is established, 
allocation for EU manufacturing industry within the EU ETS must remain free of charge. 

Binding sectoral agreements need to be considered when reviewing the measure.
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Tarkistus 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Poistetaan.

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 290
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 

Poistetaan.
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sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Or. de

Perustelu

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Tarkistus 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Amendement de coordination.
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Tarkistus 292
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Tarkistus 293
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 
2–6 kohdan mukaisesti määritellystä 

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti, 
mikäli käytössä ei ole ratifioitua 
kansainvälistä sopimusta, joka tarjoaisi 
tasavertaiset toimintaedellytykset 
laitoksille, jotka eivät pääasiallisesti tuota 
sähköä, kyseisille laitoksille jaetaan 
ilmaiseksi päästöoikeuksia, joiden osuus 
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määrästä. on 100 prosenttia 1–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

Tätä sovelletaan myös laitoksiin, joita ei 
voida selvästi osoittaa kuuluviksi tiettyyn 
alaan.

Or. en

Perustelu

Auctioning of allowances for the manufacturing sector would have negative economic and 
social consequences as companies will be burdened by costs linked to auctioning and by the 
considerable burden imposed on energy-intensive, and particularly electro-intensive, 
industries through the impact on the electricity price. Also, relocation of production to 
outside the EU will result in higher emissions, notably when this takes place in less 
environmentally efficient facilities (‘carbon leakage’). The focus must be put on the negative 
economic consequences of auctioning for the EU.

Tarkistus 294
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia enintään 
100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

8. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
vuonna 2013 ja jokaisena sitä seuraavana 
vuonna sellaisilla aloilla toimiville 
laitoksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 1–
3 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä ja muuttamatta 9 artiklassa 
tarkoitettua päästöoikeuksien 
kokonaismäärää. Tämä sisältää myös 
laitokset, joita ei voida osoittaa kuuluviksi 
tiettyihin aloihin.

Or. en
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Perustelu

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Tarkistus 295
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia 
enintään 100 prosenttia 2–6 kohdan
mukaisesti määritellystä määrästä.

8. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
vuonna 2013 ja jokaisena sitä seuraavana 
vuonna sellaisilla aloilla toimiville 
laitoksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan kaikki 
päästöoikeudet ilmaiseksi 1–3 kohdan
mukaisesti määritellystä määrästä ja 
muuttamatta 9 artiklassa tarkoitettua 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

The eligibility to free allowances shall not hinge on a certain year but on the risk of carbon 
leakage. If risk of carbon leakage is established all allowances as calculated according to the 
benchmarks shall be free. 

Clarification that allocation according to benchmarks must be in compliance with the ETS 
sector cap.

Tarkistus 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
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Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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:
(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(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 
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aloihin.
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

Article 10a paragraph 9 is an essential part of measures against carbon leakage and should 
therefore be moved to Article 10b.

Tarkistus 297
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 



PE409.410v01-00 32/101 AM\730913FI.doc

FI

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

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

(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.

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

Deletion of paragraph 9 follows from amendment to Article 10a(8)..
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Tarkistus 298
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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:
(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(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 



PE409.410v01-00 34/101 AM\730913FI.doc

FI

aloihin.
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

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 299
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 
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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;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
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.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Or. de

Perustelu

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Tarkistus 300
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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.

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

Or. de

Perustelu

In konsequenter Fortführung der in Ziffer 7 vorgegebenen Zuteilungsregelungen sind diese 
Regelungen nicht mehr notwendig.

Tarkistus 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio tarkistaa liitteen 1 a 
30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä ja 
joka neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistuksen 
tulokset pannaan täytäntöön vuonna 2020 
ja joka neljäs vuosi sen jälkeen.

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.
Kaikkia asiaan liittyviä 
työmarkkinaosapuolia on kuultava.

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 

Komissio ottaa 8 kohdassa 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 samankaltaisille aloille tai osa-
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suhteen vähemmän tehokkaille 
laitoksille, jotka sijaitsevat yhteisön 
ulkopuolella, ottaen huomioon seuraavat:

aloille, jotka toimivat sellaisissa 
kolmansissa maissa, jotka eivät säädä 
vastaavista päästörajoituksista, ottaen 
huomioon seuraavat:

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

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

(c) markkinoiden tämänhetkinen ja 
suunniteltu 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

In line with the explanatory memorandum (p.8) and recital n(20) with the view to ensuring the 
same footing between operators in and outside the Community.

Risk of carbon leakage occurs when producers inside and outside EU-27 are not subject to 
the same carbon constraints while the proposal of the Commission restrains the analysis of 
carbon leakage risk to the comparison with the less carbon efficient installations outside the 
Community without taking into account the CO2 due to transportation from outside Europe.
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Tarkistus 302
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio tarkistaa liitteen 1 a 
30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä ja 
joka neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistuksen 
tulokset pannaan täytäntöön vuonna 2020 
ja joka neljäs vuosi sen jälkeen.

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.
Kaikkia asiaan liittyviä 
työmarkkinaosapuolia on kuultava.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan 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 laitoksille, jotka
toimivat yhteisön ulkopuolella sellaisissa 
maissa, jotka eivät säädä vastaavista 
päästörajoituksista, ottaen huomioon 
seuraavat:

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

The list of industries exposed to carbon leakage should be reviewed in 2016 and the results 
implemented in 2020, if necessary. This procedure provides for maximum planning security 
and gives certainty on avoidance of carbon leakage.

The disaggregation of sectors shall be avoided, since this will lead to administrative problems 
for implementation. In determining the eligible sectors the question of carbon efficiency is not 
relevant but the regulative framework of their operations, by which efficiency is affected.

Tarkistus 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat mahdollisimman aikaisin 
ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.

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
ja asiaan liittyvien alojen kuulemisen 
jälkeen.

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

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

ja sähkökustannusten sisältämien 
hiilidioksidikustannusten epäsuora 
vaikutus tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävästi kilpailukykyä yhteisön 
hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(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.

(a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(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.

Or. en

Perustelu

The sectors concerned need to have as early as possible certainty and there is no need to 
revise this again already after 3 years. The only reason for reconsidering which sectors 
would quality for measures would be the adoption of a relevant international agreement, with 
similar constraints for industry. The decision making process should be transparent and done 
in consultation with the sectors concerned and take also the indirect impact of CO2 cost pass-
through into power prices into account. Loss of market share is only one possible criteria to 
measure loss of competitiveness.

Tarkistus 304
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 9 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka kolmas vuosi sen 
jälkeen. Kaikkia asiaan liittyviä 
työmarkkinaosapuolia on kuultava.

Or. en

Perustelu

The social partners have to be involved in order to create a fair system.

Tarkistus 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat sekä näiden alojen 
laitosten saamien ilmaisten 
päästöoikeuksien prosenttiosuuden 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009.

Or. fr

Perustelu

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.
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Tarkistus 306
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2009 ja joka viides vuosi sen 
jälkeen.

Or. de

Perustelu

Investitions- & Planungssicherheit für energieintensive Industrien und Teilsektoren, kann 
erreicht werden, wenn frühzeitig festgelegt wird, welche Sektoren 100%-ige kostenlose 
Zuteilung erhalten. Der Status „Energieintensiv“ sollte dann nur alle fünf Jahre überprüft 
werden. Um Wettbewerbsnachteile zu eliminieren, muss dieser Status Bestand haben, solange 
es kein internationales Abkommen gibt, welches gleiche Reduktionsziele beinhaltet wie vom 
EU-Emissionshandelssystem vorgesehen.

Tarkistus –
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

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 
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tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella tai sisäpuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:

Or. en

Perustelu

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Tarkistus 308
Nikolaos Vakalis

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

Komission teksti Tarkistus

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

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset markkinat, kuten 
sellaisten maiden ja markkinoiden välitön 
läheisyys, joissa kyseiseen alaan ei 
sovelleta sitovia tavoitteita tai joissa 
laitokset eivät täytä 
hiilidioksiditehokkuutta koskevia 
eriteltyjä vaatimuksia, ja tuotemarkkinat 
sekä alojen alttius kansainväliselle 
kilpailulle;

Or. el

Perustelu

Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν αδυναμία να μετακυλήσουν το κόστος των απαιτούμενων 
δικαιωμάτων στις τιμές των προϊόντων, χωρίς σημαντική υποχώρηση του μεριδίου αγοράς προς 
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όφελος εξωκοινοτικών εγκαταστάσεων χαμηλότερης αποδοτικότητας ως προς τον άνθρακα που 
βρίσκονται σε γειτονικές χώρες. Είναι λοιπόν ανάγκη οι κλάδοι αυτοί να τύχουν δωρεάν 
παροχής δικαιωμάτων, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας τους.

Tarkistus 309
Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 9 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon myös yhteisön 
raaka-aineiden saannin varmistamisen.

Or. de

Perustelu

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen.
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Tarkistus 310
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 a artikla – 9 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa ensimmäisessä 
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alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon myös yhteisön 
raaka-aineiden saannin varmistamisen.
Raaka-aineet muodostavat keskeisen 
tekijän talouden kehityksen menestyksen 
kannalta yhteisössä, ja raaka-aineiden 
saannin varmistaminen pitkällä 
aikavälillä on tästä syystä hyvin tärkeää.

Or. de

Perustelu

Der Zugang zu Rohstoffen wird zunehmend zum Hauptfaktor erfolgreicher wirtschaftlicher 
Entwicklung und ist damit von großer strategischer Bedeutung. Eine massive 
Kostenbelastung, wie sie eine Auktionierung von Emissionszertifikaten für einige Branchen 
darstellt wird zur Einstellung der Eigenproduktion und zum Zukauf aus Drittländern führen.
Dadurch steigt die Importabhängigkeit.

Auch wird sie zu einer Verlagerung der Produktion in Drittländer mit Rohstoffen führen.

Tarkistus 311
Herbert Reull

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

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 10 b artikla.

Or. de

Perustelu

Diese Problematik wird durch die Einführung des Benchmark-Modells größtenteils 
ausgeräumt. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise unterstützt der Benchmark 
zusätzlich die Investitionstätigkeit in effizientere Technologie, was widerum einen 
Wettbewerbsvorteil darstellt.
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Tarkistus 312
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Edellä 3 artiklan u a kohdassa tarkoitetut 
sähköintensiivisten laitosten 
toiminnanharjoittajat saavat ilmaiseksi 
100 prosenttia päästöoikeuksien 
määrästä, joka lasketaan laitosten 
vuotuisen sähkönkulutuksen perusteella 
(vuosien 2008–2011 keskiarvo) ja joka 
kerrotaan yhteisön sähköntuotannon 
hiilidioksidipäästökertoimella.

Päästöoikeuksien jako perustuu 
tehokkuutta koskeviin viitearvoihin 
(valmistettua tuoteyksikköä kohden 
kulutettu sähkö).

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
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todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Tarkistus 313
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tukemiseksi
hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet eräiden sähköintensiivisten 
yritysten tukemiseksi

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.

Edellä 3 artiklan u a alakohdassa 
tarkoitetut sähköintensiivisten laitosten 
toiminnanharjoittajat saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia, joiden lukumäärä 
perustuu niiden kuluttaman sähkön 
tuotannossa syntyvien 
hiilidioksidipäästöjen laajuuteen.
Päästöoikeuksien jako määritetään 
sääntöjen perusteella.
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Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:
– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Or. de

Perustelu

Die Belastung der vollständigen Auktion muss letztendlich der Stromverbraucher tragen, die  
Kosten vollständig auf den Strompreis angerechnet werden. Dies bedeutet in besonderer 
Weise eine erhebliche Zusatzbelastung  der Anlagen der stromintensiven Industrie, deren 
internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist. Um die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und einer Abwanderung vorzubeugen ist für diese Anlagen 
eine kostenlose Zuteilung von Zertifikaten vorzusehen, um die Belastungen aus den erhöhten 
Strompreisen zu kompensieren.

Tarkistus 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 b artikla
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Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 

tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Velvoite palauttaa päästöoikeudet 
maahantuojille

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa sellaisten määriteltyjen 
tuotteiden maahantuojien, joita koskeva 
menettely on laadittu 3 kohdassa 
säädetyin edellytyksin, on palautettava tai 
heille on annettava oikeus saada ilmaisia 
päästöoikeuksia 3 kohdassa säädettyjen 
sääntöjen mukaisesti 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan tuotteisiin, joilla on 
hiilivuodon riski ja jotka ovat peräisin 
teollisuusmaista, jotka eivät ole 
sitoutuneet Euroopan unioniin 
verrattavissa olevalla tavalla 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 
tai teollistuvista maista, jotka eivät ole 
ottaneet käyttöön uusia asianmukaisia, 
mitattavissa, ilmoitettavissa ja 
todennettavissa olevia toimia. Komissio 
laatii 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2010 luettelon alkuperämaista, 
joita nämä säännökset koskevat, 
kansainvälisten neuvottelujen tulosten 
perusteella.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

Komissio laatii 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen myös 
luettelon aloista ja tuotteista, joita nämä 
säännökset koskevat, ja arvioi 
päästövuotojen riskin 10 a artiklan 
8 kohdassa tarkoitetuilla aloilla ja 
seuraavien kriteerien perusteella:

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on (a) päästökauppajärjestelmän vaikutukset 
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otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

tuotantokustannuksiin rajakustannuksina 
(mukaan lukien vaihtoehtoiskustannusten 
kautta), jos kyseessä ovat ilmaiset 
päästöoikeudet, tai keskimääräisinä 
kustannuksina, jos oikeudet on 
huutokaupattu;

(b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
(c) markkinoiden rakenne, 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
(d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin;
(e) kunkin alan maailmanlaajuisen ja 
alueellisen kysynnän todennäköinen 
kehitys;
(f) alan tuotteiden kuljetuskustannukset; 

(g) kyseisen alan uuden tuotantoyksikön 
rakentamisen investointikustannusten 
määrä.
Edellä 1 kohdassa säädettyjä säännöksiä 
ei sovelleta sellaisten tuotteiden 
maahantuontiin, jotka on tuotettu maissa 
tai alueilla, joilla on yhteys EU:n 
päästökauppajärjestelmään tämän 
direktiivin 25 artiklan säännösten 
mukaisesti.
3. Maahantuojien on palautettava 
päästöoikeuksia määrä, joka vastaa
seuraavien erotusta:
– näiden tuotteiden kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvo 
tuotettua tonnia kohti kerrottuna 
maahantuotujen tuotteiden määrällä. 
Jälkimmäistä laskettaessa päästöjen 
keskiarvo voidaan korvata edullisemmalla 
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päästökertoimella, jos maahantuoja voi 
todistaa Euroopan unionin valtuuttaman 
tarkastusyksikön toteuttaman 
tarkastuksen avulla, että sen tuotteiden 
tuotantoprosessi aiheuttaa vähemmän 
päästöjä kuin tuotantoprosessi EU:ssa 
keskimäärin;
– näiden tuotteiden kokonaistuotantoon 
yhteisössä annettujen ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän keskiarvo.
Ensimmäisen ja toisen aggregaatin erotus 
määrittelee, jos se on positiivinen, 
päästöoikeuksien määrän, joka 
maahantuojien on palautettava, tai, jos se 
on negatiivinen, ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän, johon 
maahantuojat ovat oikeutettuja.
Määritellessään eri tuotteiden tai 
tuoteluokkien kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
keskiarvoa komissio, joka noudattaa 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä, ottaa huomioon todennettuja 
päästöjä koskevat julistukset 14 artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
4. Maahantuojille 3 kohdan mukaisesti 
tehtävien palautusten laskentatavan 
laatimisen helpottamiseksi komissio voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajat näiden 
tuotteiden valmistusta koskeviin 
raportteihin sekä kyseisten raporttien 
riippumattomiin tarkastuksiin 14 ja 
15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
suuntaviivojen puitteissa. Nämä 
velvoitteet voivat kattaa raportin 
päästöistä, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmään ja 
jotka liittyvät kunkin tuotteen tai 
tuoteluokan valmistamiseen.
5. Jäljempänä 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
hyväksytyissä säännöissä määrätään 
edellytyksistä päästöoikeuksien 
palauttamisesta tai ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisesta 
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maahantuojille. Kyseisissä säännöissä 
määrätään myös tilanteista, joissa tässä 
artiklassa tarkoitetun maahantuojan on 
ilmoitettava palauttavansa maahantuotuja 
tuotteita koskevat päästöoikeudet.
6. Päästöoikeuksien kokonaismäärään, 
jonka jäsenvaltiot voivat antaa 
huutokaupattavaksi 10 artiklan 
mukaisesti, lisätään päästöoikeuksien 
määrä, jonka maahantuojat ovat 
palauttaneet 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamiseksi, ja siitä 
vähennetään päästöoikeuksien määrä, 
jonka maahantuojat ovat saaneet kyseisen 
kohdan mukaisesti. Nämä muunnokset 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken 10 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen sääntöjen 
mukaisesti.
7. Maahantuojien päästöoikeuksien 
palautusvelvoitteesta aiheutuneet 
ylimääräiset huutokauppatulot jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken 6 kohdassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on luovutettava 
50 prosenttia näistä lisätuloista 
maailmanlaajuiselle 
mukauttamissäätiölle.
8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
palautusvelvoitteensa noudattamiseksi 
maahantuoja voi käyttää päästöoikeuksia, 
päästövähennysyksikköjä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä sitä prosenttiosuutta 
vastaavan määrän verran, jonka 
toiminnanharjoittajat ovat käyttäneet 
edeltävän vuoden aikana, tai sellaisen 
kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksia, joka on tunnustettu 
vaatimustasoltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.
9. Komissio antaa viimeistään kesäkuussa
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
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vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia muun muassa
kyseisten alojen tai osa-alojen 10 a artiklan 
mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistamisesta.
Tässä kertomuksessa on esitettävä myös, 
missä vaiheessa ovat 1–8 kohdassa 
säädetyn rajojen tarkistusmekanismin 
täytäntöönpanotoimet.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Or. fr

Perustelu

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Tarkistus 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 b artikla
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

1. Energiaintensiivisen teollisuuden 
alojen ja osa-alojen laitoksille, jotka 
kuluttavat sähköä energiatuotteiden ja 
sähkön verotusta koskevan yhteisön 
kehyksen uudistamisesta 27 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun neuvoston 
direktiivin 2003/96/EY 2 artiklan 
4 kohdan b alakohdan 3 ja 4 alakohdissa 
säädetyissä olosuhteissa, myönnetään 
korvaus hiilidioksidikustannuksista, jotka 
sisältyvät niiden ostaman sähkön hintaan, 
ilmaisten päästöoikeuksien muodossa. 
Näitä päästöoikeuksia nimitetään 
”epäsuorien päästöjen korvaaviksi 
päästöoikeuksiksi”. Tätä säännöstä 
sovelletaan tämäntyyppisiin laitoksiin 
sovellettavan, 28 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun tyydyttävää pidettävän 
kansainvälisen sopimuksen puuttuessa.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;

Näiden epäsuorien päästöjen korvaavien 
päästöoikeuksien bruttomäärän on oltava 
sama kuin niiden laitosten vuotuisen 
sähkönkulutuksen tuotos, joita koskee 
(hiiliperäisen) sähkön 
marginaalituotantoon liittyvien 
hiilidioksidipäästöjen Euroopan unionin 
keskiarvo. Vuotuisella 
sähkönkulutuksella tarkoitetaan kolmen 
edeltävän vuoden sähkönkulutuksen 
keskiarvoa.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

Epäsuorien päästöjen korvaavien 
päästöoikeuksien nettomäärä lasketaan 
kullekin laitoksella soveltamalla 
bruttomäärään korjauskerrointa, joka 
vastaa erotusta kutakin kyseistä 
teollisuusprosessia koskevaan viite-
energiatehokkuuteen.
Kunkin jäsenvaltion epäsuorien päästöjen 
korvaavat päästöoikeudet vähennetään 
siitä päästöoikeuksien määrästä, jotka 
huutokaupataan sähköntuottajien osalta.
2. Jäljempänä 3 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa määriteltyjen sellaisten 
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tuotteiden maahantuojien ja 
maastaviejien, joita koskeva menettely on 
laadittu 4 kohdassa säädetyin edellytyksin, 
on palautettava tai heille on annettava 
oikeus saada ilmaisia päästöoikeuksia 
4 kohdassa säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2013 
alkaen. 
Edellä 2 kohdan säännöksiä sovelletaan 
tuotteisiin, joilla on hiilivuodon riski ja 
jotka ovat peräisin teollisuusmaista, jotka 
eivät ole sitoutuneet Euroopan unioniin 
verrattavissa olevalla tavalla 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 
tai taloudellisesti kehittyneimmistä 
teollistuvista maista, jotka eivät ole 
ottaneet käyttöön uusia toimia, jotka ovat 
kansainvälisesti tunnistettujen 
menetelmien mukaisesti asianmukaisia, 
suhteutettuja ja varmistettuja ja joista on 
ilmoitettu.
3. Maahantuojille 4 kohdan mukaisesti 
tehtävien palautusten laskentatavan 
laatimisen helpottamiseksi komissio voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajat näiden 
tuotteiden valmistusta koskeviin 
raportteihin sekä kyseisten raporttien 
riippumattomiin tarkastuksiin 14 ja 
15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
suuntaviivojen puitteissa. Nämä 
velvoitteet voivat kattaa raportin 
päästöistä, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmään ja 
jotka liittyvät kunkin tuotteen tai 
tuoteluokan valmistamiseen. 
4. Jäljempänä 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
hyväksytyissä säännöissä määrätään 
edellytyksistä päästöoikeuksien 
palauttamisesta tai ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisesta 
maahantuojille. Kyseisissä säännöissä 
määrätään myös tilanteista, joissa tässä 
artiklassa tarkoitetun maahantuojan on 
ilmoitettava palauttavansa maahantuotuja 
tuotteita koskevat päästöoikeudet.
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5. Päästöoikeuksien kokonaismäärään, 
jonka valtuutettu yhteisön elin voi antaa 
huutokaupattavaksi 10 artiklan 
mukaisesti, lisätään päästöoikeuksien 
määrä, jonka maahantuojat ovat 
palauttaneet 2 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamiseksi, ja siitä 
vähennetään päästöoikeuksien määrä, 
jonka maastaviejät ovat saaneet kyseisen 
kohdan mukaisesti.
6. Maahantuojien päästöoikeuksien 
palautusvelvoitteesta johtuvat 
ylimääräiset huutokauppatulot annetaan 
Euroopan unionin säätiölle, jonka avulla 
tutkitaan ja kehitetään energiamuotoja ja 
torjutaan ilmastonmuutosta.
7. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
palautusvelvoitteensa noudattamiseksi 
maahantuoja voi käyttää päästöoikeuksia, 
päästövähennysyksikköjä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä sitä prosenttiosuutta 
vastaavan määrän verran, jonka 
toiminnanharjoittajat ovat käyttäneet 
edeltävän vuoden aikana, tai sellaisen 
kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksia, joka on tunnustettu 
vaatimustasoltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.
8. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 23 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen säännökset, jotka 
mahdollistavat, että 2 kohdassa 
määriteltyjen tuotteiden maastaviejät 
voivat saada ilmaisia päästöoikeuksia 
yhteisön rekisteristä 1 päivän tammikuuta 
2013 jälkeen yhteisöstä tapahtuneelle 
viennille. Tätä varten luodaan 
päästöoikeuskiintiö, jonka määrä on 
x prosenttia (x<2) yhteisön 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä.
9. Komissio toteuttaa 30 päivään 
kesäkuuta 2009 mennessä tutkimuksen 
koskien oikeudellisia kysymyksiä, jotka on 
otettava huomioon, jotta varmistetaan 



PE409.410v01-00 58/101 AM\730913FI.doc

FI

tämän välineen yhteensopivuus 
kansainvälisen kauppalainsäädännön 
kanssa. Komissio laatii tarvittaessa
suunnitelman ja aikataulun, joka koskee 
viestintää ja neuvotteluja muiden 
asianomaisten maiden kanssa keinoista 
käsitellä mahdollisimman tyydyttävällä 
tavalla esiintulleita ongelmia.
10. Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia muun muassa kyseisten alojen 
tai osa-alojen 10 a artiklan mukaisesti 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrän tarkistamisesta.
Tässä kertomuksessa on esitettävä myös, 
missä vaiheessa ovat 2–8 kohdassa 
säädetyn rajojen tarkistusmekanismin 
täytäntöönpanotoimet.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Or. fr
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Tarkistus 316
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet sähköintensiivisten yritysten 
tukemiseksi

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Edellä 3 artiklan u a alakohdassa 
tarkoitetut sähköintensiivisten laitosten 
toiminnanharjoittajat saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia, joiden lukumäärä 
perustuu niiden kuluttaman sähkön 
tuotannossa syntyvien 
hiilidioksidipäästöjen laajuuteen.
Päästöoikeuksien jako määritetään 
sääntöjen perusteella.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.
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Or. de

Perustelu

Die Stromversorger wälzen die aufgrund der vorgesehenen vollständigen Auktion für die 
Stromerzeugung entstehenden Kosten vollständig auf den Strompreis ab. Die Belastung muss 
daher letztlich der Stromverbraucher tragen. Dies bedeutet eine erhebliche Zusatzbelastung 
der industriellen Anlagen mit Stromverbrauch und in besonderer Weise der Anlagen der 
stromintensiven Industrie, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit damit bedroht ist.

Tarkistus 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kyseisten alojen tai osa-alojen 10 a 
artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– niiden päästöoikeuksien lukumäärän 
tarkistaminen, jotka on myönnetty 
ilmaiseksi korvaukseksi epäsuorasta 
vaikutuksesta, jonka 
hiilidioksidikustannusten siirtyminen 
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sähkönhintoihin on aiheuttanut 10 a 
artiklan mukaisesti määritellyille, 
kyseisten kustannusten erityisen paljon 
vaikuttamille aloille.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments. 
The review must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity 
prices for the sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this 
reason are particularly impacted by the electricity prices.

Tarkistus 318
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 

1. Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle COP 13-konferenssiin1

liittyvien kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin, ottaen kilpailevat alat 
samanarvoisesti huomioon noudattamalla 
3 kohdan kriteerejä, ja kaikkien 
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teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi
seuraavista:

asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseen perustuvan analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettun 
analyyttiseen kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia, joissa otetaan 
huomioon kokonaisvaltaista 
täytäntöönpanoa edeltävä ajanjakso ja 
joihin sisältyy:

– kyseisten alojen tai osa-alojen
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kaikkien 10 a artiklan kattamien alojen 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– hiilidioksidin tasausjärjestelmät 
korvaamaan niiden vuotojen vaikutukset, 
joita muut toimenpiteet eivät kata, 
10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tuottamien tuotteiden maastaviejille 
ja maahantuojille. Tällaiset järjestelmät 
eivät vähennä päästömarkkinoiden 
likviditeettiä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, joissa 
noudatetaan 3 kohdan asiaan liittyviä 
kriteerejä, jotka ovat tarkkailtavissa ja 
todennettavissa ja joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.

1 Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 
13. konferenssi ja Kioton pöytäkirjan osapuolten 
3. kokous Balissa Indonesiassa 3.–14. joulukuuta 
2007.

Or. en

Perustelu

Clarification that only international agreements in the framework of the UNFCC shall 
qualify. Introduction of criteria for an international agreement. The situation shall be 
evaluated for all manufacturing industry but with emphasis on energy intensive industries. An 
international agreement must be evaluated in terms of its timeframe of implementation, also. 
Carbon equalisation shall be a supplementary option, shall not be restricted to inclusion into 
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the ETS and should not increase the burden of the EU installations subject to ETS.

Tarkistus 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Komissio antaa viimeistään tammikuussa
2011, mikäli vuoden 2012 jälkeistä aikaa 
koskevaan kattavaan sopimukseen ei ole 
päästy, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ottaen huomioon kansalliset 
keinot vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
yhteisön ulkopuolella ja kuultuaan 
kaikkia asianosaisia 
työmarkkinaosapuolia, analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-
alojen 10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttämisen 
mukauttaminen yhteisön järjestelmään;
– muut suorat keinot maailmanlaajuisesti 
kilpailevien EU:n teollisuudenalojen 
kilpailukyvyn varmistamiseen 
vähentämättä yhteisön järjestelmän 
ympäristötehokkuutta.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
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sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. en

Tarkistus 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta,
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

1. Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen
tulosten ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettavien
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän
vähennysten perusteella, kilpailevia aloja 
samanarvoisesti kohdellen ja kaikkia 
asianosaisia työmarkkinaosapuolia 
kuultuaan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan erityisesti
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, jotta voidaan 
määritellä niiden altistuminen hiilivuodon
merkittäville riskeille 3 kohdan 
mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
analyyttiseen kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia, joissa otetaan 
huomioon kokonaisvaltaista 
täytäntöönpanoa edeltävä ajanjakso ja 
joihin sisältyy

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

a) kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;
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– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

b) niiden vuotojen vaikutuksille, joita 
muut toimet eivät kata, hiilidioksidin 
tasausjärjestelmät 10 a artiklan mukaisesti 
määriteltyjen alojen tuottamien tuotteiden
maastaviejille ja maahantuojille. Tällaiset 
järjestelmät eivät vähennä 
päästömarkkinoiden likviditeettiä;
c) ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen hiilidioksidin 
siirtokustannusten epäsuoran 
vaikutuksen korvaamiseksi sähkön 
hintoihin aloilla, joihin 3 kohdan 
mukaisesti siirtokustannusten on 
määritelty vaikuttavan erityisesti.
Hiilidioksidin siirtokustannuksia 
korvaavat päästöoikeudet ovat 
ylimääräisiä ja ne vähennetään 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
myönnetyistä päästöoikeuksista ja niihin 
ei sovelleta 12 artiklan 1 ja 3 kohtaa.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, joissa 
määrätään kilpailevien alojen 
samanarvoisesta kohtelusta, jotka ovat
tarkkailtavissa ja todennettavissa ja joihin
sovelletaan pakollisia valvontajärjestelyjä.

3. 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 laitoksille, jotka toimivat yhteisön 
ulkopuolella sellaisissa maissa, jotka eivät 
säädä vastaavista ja todennettavista 
päästörajoituksista, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:
a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
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kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
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 a) hiilidioksidin siirtokustannusten 
vaikutus sähkön hintoihin kyseisellä 
alalla tai alan osalla.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.
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

An International Agreement's potential for real global emission reductions should be 
analysed. Measures should be available to increase the contribution of the ETS sectors but 
also to combat significant leakage risks. The first choice should be free allowances.

Additional allowances should be allocated if a risk of carbon leakage is demonstrated from 
the pass-through of CO2 prices to electricity intensive sectors. If exempted from the 
obligation of annual surrendering and if transfer is not allowed, this will not impact 
negatively on operators subject to auctioning.
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Tarkistus 321
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet teollisuudenalojen 
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Or. en

Tarkistus 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. en
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Perustelu

The sectors impacted need to have certainty concerning the future impact of the ETS on their 
operations at the earliest possible date in order to take decisions about future investments.

Tarkistus 323
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen ja 
energia-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en

Perustelu

The issue of carbon leakage should be addressed properly and through adoption of 
predictable legislative framework. Therefore, defining which industries are particularly 
exposed to the danger of carbon leakage and the relevant measures to prevent it are the 
issues that should be solved as soon as possible and in due time before 2011.
The energy sector functioning in some MS as several isolated energy markets is vulnerable to 
carbon leakage to the same extend as energy intensive sectors and should be included in the 
Commission report.
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Tarkistus 324
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en

Tarkistus 325
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 

Komissio antaa viimeistään syyskuussa 
2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
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kokonaismäärän vähennyksiin ja kaikkien 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseen perustuvan analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Ainoastaan sellainen 
kansainvälinen sopimus, jossa määrätään 
samansuuruisista vähennystavoitteista 
kuin jäsenvaltioille on nyt säädetty, voi 
kumota tässä artiklassa tiettyjen 
energiaintensiivisten alojen tukemiseksi 
säädetyt toimenpiteet. Kertomukseen on 
liitettävä aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. de

Perustelu

Siehe Article 1 - point8.

Tarkistus 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
10 b artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– tiettyjä aloja koskien, 10 a artiklan 
mukaisesti määriteltyjen alojen tai osa-
alojen tuottamien tuotteiden maahantuojien 
sisällyttäminen yhteisön järjestelmään.

Or. en

Perustelu

While inclusion in the community scheme of importers might work for sectors without 
extensive downstream sectors, it would not work for most other sectors, as this would expose 
their downstream operations to regionally imposed higher commodity prices, without 
protection in domestic or export markets. Furthermore, as it is unlikely the EU could include 
importers from non-annex countries with common but differentiated objectives, this should 
not be considered as an alternative to free allocation, pending global policy convergence.
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Tarkistus 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Komission teksti Tarkistus

– ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen hiilidioksidin 
siirtokustannusten epäsuoran 
vaikutuksen korvaamiseksi sähkön 
hintoihin aloilla, joihin 10 a kohdan 
mukaisesti näiden kustannusten on 
määritelty vaikuttavan erityisesti.

Or. en

Perustelu

Without changing the overall cap, adjusting the number of allowances received, the review 
must also include consideration of the CO2 cost pass-through into electricity prices for the 
sectors which have higher indirect emissions than direct emissions, and for this reason are 
particularly impacted by the electricity prices.

Tarkistus 328
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

– ylimääräiset toimenpiteet, kuten 
ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen –
koska hiilidioksidikustannukset siirretään 
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sähkön hintoihin – herkille 
energiaintensiivisille aloille, jotka 
muutoin menettäisivät kilpailuasemansa 
maailman markkinoilla suorien ja 
epäsuorien päästökauppakustannusten 
seurauksena, 10 a artiklan mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Doordat de elektriciteitscentrales vanaf 2013 voor alle emissierechten moeten gaan betalen 
en deze 100% kunnen doorberekenen in de prijs voor ondermeer de elektriciteitsintensieve 
industrie worden de kosten in Europa voor hen zo hoog dat hun competitieve positie op de 
wereldmarkt in gevaar komt. Omdat deze industrieën op een wereldmarkt opereren en geen 
regionale kostenposten kunnen meenemen in de prijs.

Tarkistus 329
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansainvälisen sopimuksen, joka 
sisältää hiilivuodoille erityisesti alttiina 
olevat energiaintensiiviset 
teollisuudenalat, tai näitä 
teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on 
noudatettava ainakin seuraavia 
kriteereitä, jotta voidaan tarjota 
tasavertaiset toimintaedellytykset 
laitostasolla aloille, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan:

a) niiden maiden osallistuminen, jotka 
edustavat vähintään 85 prosenttia 
maailmanlaajuisesta tuotannosta 
vastaavaa kriittistä joukkoa, mukaan 
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luettuna tärkeimmät kehittyvät markkinat,

b) vastaavat hiilidioksidipäästötavoitteet,

c) samanlaiset, vastaavasti vaikuttavat 
päästövähennysjärjestelmät, jotka 
perustuvat viitearvosääntöihin ja jotka 
kaikki osallistuvat maat tai sellaiset maat 
ovat määränneet, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,

d) kilpaileviin materiaaleihin on 
sovellettava vastaavia rajoitteita ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,

e) tehokas kansainvälinen seuranta- ja 
todentamisjärjestelmä,
f) sitova riitojen ratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista EU:n 
järjestelmää vastaavasti.

Or. en

Perustelu

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Tarkistus 330
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansainvälisen sopimuksen, joka 
sisältää hiilivuodoille erityisesti alttiina 
olevat energiaintensiiviset 
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teollisuudenalat, tai näitä 
teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on 
noudatettava ainakin seuraavia 
kriteereitä, jotta voidaan tarjota 
tasavertaiset toimintaedellytykset 
laitostasolla aloille, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan:

a) niiden maiden osallistuminen, jotka 
edustavat vähintään 85 prosenttia 
maailmanlaajuisesta tuotannosta 
vastaavaa kriittistä joukkoa, mukaan 
luettuna tärkeimmät kehittyvät 
markkinat,

b) vastaavat hiilidioksidipäästötavoitteet,
c) samanlaiset, vastaavasti vaikuttavat 
päästövähennysjärjestelmät, jotka 
perustuvat viitearvosääntöihin ja jotka 
kaikki osallistuvat maat tai sellaiset maat 
ovat määränneet, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,

d) kilpaileviin materiaaleihin on 
sovellettava vastaavia rajoitteita ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,

e) tehokas kansainvälinen seuranta- ja 
todentamisjärjestelmä,
f) sitova riitojen ratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista EU:n 
järjestelmää vastaavasti.

Or. en

Perustelu

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.
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Tarkistus 331
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansainvälisen sopimuksen, joka 
sisältää hiilivuodoille erityisesti alttiina 
olevat energiaintensiiviset 
teollisuudenalat, tai näitä 
teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on 
noudatettava ainakin seuraavia 
kriteereitä, jotta voidaan tarjota 
tasavertaiset toimintaedellytykset 
laitostasolla aloille, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan:
a) niiden maiden osallistuminen, jotka 
edustavat vähintään 85 prosenttia 
maailmanlaajuisesta tuotannosta 
vastaavaa kriittistä joukkoa, mukaan 
luettuna tärkeimmät kehittyvät markkinat,
b) vastaavat hiilidioksidipäästötavoitteet,
c) samanlaiset, vastaavasti vaikuttavat 
päästövähennysjärjestelmät, jotka 
perustuvat viitearvosääntöihin ja jotka 
kaikki osallistuvat maat tai sellaiset maat 
ovat määränneet, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
d) kilpaileviin materiaaleihin on
sovellettava vastaavia rajoitteita ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,
e) tehokas kansainvälinen seuranta- ja 
todentamisjärjestelmä,
f) sitova riitojen ratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista EU:n 
järjestelmää vastaavasti.
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Or. en

Perustelu

An international agreement will only prevent carbon leakage if it complies with certain 
criteria, which puts competing sectors on an equal footing.

Tarkistus 332
Herbert Reul

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"10 b a artikla

Komissio tekee ehdotuksen 
korvausjärjestelmäksi, jolla hyvitetään 
epäsuorat kustannukset, jotka ovat 
seurausta yhteisön järjestelmän 
aiheuttamasta sähkön hinnan noususta.
Ehdotus noudattaa valtionapua koskevia 
yhteisön säännöksiä.

Or. en

Perustelu

The law of state aid is very strickt. Thus the Commission shall put forward a proposal on how 
to best compensate for indirectrises in the cost of eletricity resulting from the emissions 
trading scheme.
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Tarkistus 333
Ivo Belet

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"10 b a artikla

Toimenpiteet energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tukemiseksi epäsuoran 

hiilivuodon tapauksessa
Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2009, kaikkia asianosaisia 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden liitteessä 2 a 
lueteltujen energiaintensiivisten laitosten 
tilannetta, joissa sähköntuotanto 
muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja joissa 
kolmansista maista peräisin oleville 
kilpaileville tuotteille ei ole toteutettu 
vastaavia toimia päästöjen vähentämiseksi 
("epäsuora hiilivuoto"). Komissio 
hyväksyy joulukuuhun 2009 mennessä 
22 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti toimenpiteet, joilla jaetaan 
ilmaiseksi mainituille laitoksille riittävä 
määrä päästöoikeuksia, joita ne voivat 
käyttää sähköntarjoajiensa kanssa.
Kyseisiä toimenpiteitä päivitetään 
säännöllisesti viiden vuoden välein 
22 artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

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 
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their energy from electricity providers that are included in the ETS system and their 
production cost will substantially increase. In order to avoid indirect cabon leakage these 
sectors should be compensated for the threats to their competitiveness.

Tarkistus 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu
10 ja 10 a artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu
10 artiklan mukaisesti.

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

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 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Nötige Anpassung mit Blick auf die Einführung des Benchmark-Modells.

Tarkistus 336
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 artikla –2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia. Jos tällaisia 
päästöoikeuksia jää käyttämättä, ne 
voidaan siirtää samalla alalla toimiville 
laitoksille, jotka ovat laajentaneet, mikä 
on johtanut todettuun suorituskyvyn 
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kasvuun, tai alan uusille yrittäjille, jos 
niille varatut määrät eivät ole riittäviä.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja niiden on 
saatava lupa päästöoikeuksien siirtoon.

Or. el

Tarkistus 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen 

tulevaisuudessa tehtävän 
ilmastonmuutosta koskevan 

kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä

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

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

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia, jotka ovat ylimääräisiä 
verrattuna tämän direktiivin 9 artiklan 
mukaisesti myönnettyjen 
päästöoikeuksien määrään, vastineeksi 
sertifioiduista päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka vähintään yksi 
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toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

jäsenvaltio on hyväksynyt yhteisön 
järjestelmässä vuoteen 2012 mennessä ja 
vuonna 2012. Joulukuun 31 päivään 2014 
asti toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Toiminnanharjoittajat voivat joka 
tapauksessa käyttää sertifioituja 
päästövähennyksiä /
päästövähennysyksiköitä tai hyvityksiä 
10,5 prosenttiin asti niiden 
vuosipäästöistä yhteisön järjestelmän 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseen. Tätä tapahtuu 
palauttamalla

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

a) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset / 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuoden 2015 loppuun asti vähennettäviä 
päästöjä;
b) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset / 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuoden 2013 jälkeen vähennettäviä 
päästöjä maissa, jotka ovat ratifioineet 
tulevan ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen;
c) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset / 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuoden 2013 jälkeen vähennettäviä 
päästöjä maissa, joiden kanssa EU on 
tehnyt kahden- tai monenvälisen 
ilmastonmuutosta koskevan 
yhteistyösopimuksen ennen 31 päivää 
joulukuuta 2015;
d) sellaisista päästöjen 
vähentämistoimista saadut hyvitykset, 
jotka on toteutettu yhteistyösopimuksissa 
määrättyjen vaatimusten mukaisesti 
maissa kaikille hanketyypeille, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
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2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 
sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuissa yhteistyösopimuksissa on 
määriteltävä kelvolliset hanketyypit, 
menetelmät myönnettävien 
hyvitysmäärien määrittämiseen ja 
mekanismi, jolla varmistetaan hyvitysten 
siirto sertifikaatteihin, joita voidaan jakaa 
tulevan ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen nojalla.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikista sellaisista hanketyypeistä 
saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, joko 
siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.
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6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään 
teknologian siirtoa ja kestävää kehitystä.
Tällaisessa sopimuksessa on myös
määrättävä sellaisista hankkeista saatujen 
hyvitysten käytöstä, joissa käytetty 
pohjataso on alhaisempi kuin 
10 a artiklassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mukaisesti ilmaiseksi 
jaettujen määrien taso tai alhaisempi kuin 
yhteisön lainsäädännössä edellytetyt tasot.
7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
kyseisen sopimuksen.

Or. en

Perustelu

It should be possible to use up the current levels of CER/ERU allowed to operators. The 
supplementary principle (that part of the effort to reduce emissions can be achieved through 
international mechanisms) should be included and applied independently from the entry into 
force of a future international agreement. In this way climate goals will be achieved more 
cost-effectively; the evolving market for CDM/JI projects receives a clear signal of continuity;
and clear incentives are given to other countries to cooperate with the EU in concluding a 
future international agreement.

Tarkistus 338
Nikolaos Vakalis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sertifioitujen 
päästövähennysten tai 
päästövähennysyksiköiden hyvitykset ovat 
peräisin yhteisön järjestelmään kuuluvien 
hankkeiden toimista, jotka eivät noudata 
tiukasti pelkästään ympäristö- ja 
sosiaalisia kriteereitä vaan myös 
ylimääräisiä kriteereitä "Golden Rule" 
-säännön tapaisten kansainvälisesti
tunnustettujen normien mukaisesti.

Or. el

Perustelu

Tα πιστωτικά μόρια CER/ERU είναι αναγκαίο να προέρχονται από έργα που πληρούν αυστηρά 
κριτήρια ποιότητας, προκειμένου οι εταιρείες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και 
πραγματικές επιπρόσθετες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου  να επιτευχθούν, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την τεχνολογική 
ανάπτυξη σε τρίτες χώρες.

Tarkistus 339
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 2–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat 
pyytää toimivaltaista viranomaista 
myöntämään niille vuodesta 2015 
voimassa olevia päästöoikeuksia 
vastineeksi sertifioiduista 

2. Toiminnanharjoittajat voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka vähintään yksi 
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päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

jäsenvaltio on hyväksynyt yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa 
vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä, jotka on saatu ennen 
vuotta 2013 aloitetuista hankkeista, 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka vähintään 
yksi jäsenvaltio on hyväksynyt yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava vähiten kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka
vähintään yksi jäsenvaltio on hyväksynyt
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
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tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

Or. en

Perustelu

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators

Tarkistus 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 3–7 kohta



AM\730913FI.doc 87/101 PE409.410v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta koskevista
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin, lukuun 
ottamatta suurista vesivoimahankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
hanketyyppeihin, jotka kaikki jäsenvaltiot 
ovat hyväksyneet yhteisön järjestelmässä 
kaudeksi 2008–2012.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin
päästöoikeuksiin.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä päästöoikeuksiin, jotka 
on saatu vuodesta 2013eteenpäin 
aloitetuista uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta koskevista 
hankkeista, lukuun ottamatta suurista 
vesivoimahankkeista saatuja sertifioituja 
päästövähennyksiä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
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mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.
6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään 
teknologian siirtoa ja kestävää kehitystä.
Tällaisessa sopimuksessa on myös 
määrättävä sellaisista hankkeista saatujen 
hyvitysten käytöstä, joissa käytetty 
pohjataso on alhaisempi kuin 10 a 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti ilmaiseksi jaettujen määrien 
taso tai alhaisempi kuin yhteisön 
lainsäädännössä edellytetyt tasot.
7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.

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

Or. en
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Perustelu

The use of external offsets should be limited to credits which are truly additional and 
contribute to sustainable development in the host countries. In particular CERs and ERUs
from sectors that have been identified to be exposed to carbon leakage and international 
competition should not be allowed to be used within the EU scheme after 2012. Conditions for 
new offset credits should be set in the framework of UN and comprehensive international 
post-2012 agreement.

Tarkistus 341
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 2–4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, sekä 
maankäytöstä, muutoksista maankäytössä 
ja metsätaloudesta johtuvista toimista.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
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viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012, sekä 
maankäytöstä, muutoksista maankäytössä 
ja metsätaloudesta johtuviin toimiin.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, sekä päästövähennyksiin, jotka 
syntyneet maankäytöstä, muutoksista 
maankäytössä ja metsätaloudesta 
johtuvista toimista, joko siihen asti, kunnes 
kyseiset maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 
2020 sen mukaan, kumpi ajankohta on 
aikaisempi.

Or. fr

Perustelu

Les Etats membres sont peu susceptibles d’accepter tous l’inclusion dans l’ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d’activités forestières pour la période 2008-2012.
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Tarkistus 342
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 2–5 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat 
pyytää toimivaltaista viranomaista 
myöntämään niille vuodesta 2015 
voimassa olevia päästöoikeuksia 
vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Toiminnanharjoittajat voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuoden 2010 kaikkien todennettujen 
päästöjen verran (mukaan luettuna 3–
5 kohdan mukaiset määrät) vuodesta 2015 
voimassa olevia päästöoikeuksia 
vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa
vuoden 2010 kaikkien todennettujen 
päästöjen verran (mukaan luettuna 2, 4 ja 
5 kohdan mukaiset määrät) vuodesta 2013 
toteutuneita päästövähennyksiä vastaavia 
sertifioituja päästövähennyksiä, jotka on 
saatu ennen vuotta 2013 aloitetuista 
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
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kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava vähiten kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuoden 
2010 kaikkien todennettujen päästöjen 
verran (mukaan luettuna 2, 3 ja 5 kohdan 
mukaiset määrät) vuodesta 2013 
toteutuneita päästövähennyksiä vastaavia 
sertifioituja päästövähennyksiä vuodesta 
2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää vuoden 2010 kaikkien 
todennettujen päästöjen verran (mukaan 
luettuna 2–4 kohdan mukaiset määrät)
kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

Or. en
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Perustelu

Investments in CO2 reduction are much more efficient in emerging countries than in the EU 
due to the higher reduction potential. In the absence of an international agreement on 
emission reductions, the ability to use CERs is essential for the ETS-industry. Thus 
recognizing the need of planning security for the EU to reach the 2020 goals with respect to 
the need for reduction in emissions mainly domestically, European industry must be treated 
equally in the EU ETS.

Tarkistus 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa
vuosittain sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, 50 prosenttiin asti 
vuotuisista vähennyksistä 9 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla myönnetyistä 
päästöoikeuksista vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin.

Or. en

Perustelu

The provision extends the use of CERs after 2013. It refers to projects started before 2013 
that have already been certified. For a maximum of 50% of the reduction amount of 
allowances (compared to the 2nd trading period), CERs shall be exchangeable on an annual 
basis for allowances valid from 2013 onwards. There is a significant potential to reduce 
pressure on the EU allowance prices through use of allowances from CDM/JI projects.
Furthermore this would allow start-up investments in developing countries, promote 
awareness for energy efficiency and create opportunities for exports.
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Tarkistus 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Ottaen huomioon 3 kohdassa mainitun 
enimmäismäärän toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Or. en

Perustelu

The modification extends the enhanced use of CERs as proposed in Article 11a, paragraph 3 
to the situation in paragraph 4. (See also the justification in paragraph 3.).

Tarkistus 345
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Laitokset saavat käyttää 2–4 kohdassa 
tarkoitettuja hyvityksiä vuosittain vain 
sellaisen määrän, joka on enintään 
25 prosenttia kyseisten laitosten vastaavan 
vuoden kasvihuonekaasupäästöistä, jotka 
kuuluvat direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

CERs and ERUs fulfil important roles, fostering technology transfer and offering a safety 
valve in case of skyrocketing allowance prices. Restricting JI/CDM certificates to the volumes 
under the second trading period is not in line with harmonisation, since different Member 
States allowed different percentages - continuation of which will give rise to continued 
unequal treatment of operators. Therefore, an overall cap, which removes unequal treatment 
and does not infringe granted rights, is advisable to avoid legal action from disadvantaged 
operators.

Tarkistus 346
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toiminnanharjoittajan, joka on 
käyttänyt väliaikaista sertifioitua 
päästövähennystä, on palautettava 
sertifioitu päästövähennys, väliaikainen 
sertifioitu päästövähennys, 
päästövähennysyksikkö tai päästöoikeus 
vähintään 30 päivää ennen kuin 
väliaikaisen sertifioidun 
päästövähennyksen voimassaolo päättyy, 
niin että katetaan päästöt, jotka on 
kattanut hyvitys, jonka voimassaolo 
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päättyy. Jos toiminnanharjoittaja ei ole 
korvannut väliaikaisia sertifioituja 
päästövähennyksiä, joita se on käyttänyt 
kattamaan ennen hyvitysten voimassaolon 
päättymistä katetut päästöt, sitä pidetään 
tästä vastuullisena ja sen on maksettava 
sakko päästöoikeuksien ylittämisestä 
16 artiklassa määriteltyjen säännösten 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l’ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.

En plus du bois-énergie, l’augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.

Tarkistus 347
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltiot voivat ottaa vastaan 
poistoyksikköjä, jotka vastaavat hiilen 
lisävarastointia puutuotteissa, niiden 
tilityssääntöjen mukaisesti, jotka on 
hyväksytty ilmastonmuutosta koskevien 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. 
Tämä antaa mahdollisuuden 
päästökauppajärjestelmään liittyviin 
kannustusjärjestelmiin.
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Or. fr

Perustelu

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’incite pas à l’utilisation du bois dans ses usages.

Tarkistus 348
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa,
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen siten, 
että hyvitysten osuus kyseisenä vuonna on 
enintään 50 prosenttia kaudeksi 2008–
2012 kaavailluista päästöoikeuksista.

Or. de

Perustelu

Hier ist eine weitere Flexibilisierung notwendig, um Emissionen möglichst kostengünstig und 
effizient zu senken.
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Tarkistus 349
Angelika Niebler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä.
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen siten, 
että hyvitysten osuus kyseisenä vuonna on 
enintään 70 prosenttia 9 artiklassa 
tarkoitetuista, kaudeksi 2008–2012 
kaavailluista päästöoikeuksista.

Or. de

Perustelu

Flexible Projektmechanismen sind wichtige Instrumente zur kosteneffizienten 
Emissionsreduzierung und ihre Nutzungsmöglichkeit stellt ein unverzichtbares 
Sicherheitsventil für den Emissionshandel dar. Durch das Kriterium der Zusätzlichkeit ist 
sichergestellt, dass diese Projekte nicht tatsächliche oder mögliche Klimaschutzziele bzw. –
abkommen der Gastländer konterkarieren. Wie vorgesehen, muss eine Übertragung von 
JI/CDM-Zertifikaten und Nutzungsrechten aus der 2. in die 3. Phase möglich sein.
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Tarkistus 350
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikkiin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja 6 kohdassa tarkoitettuihin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
hyvitysjärjestelmä metsittämistä, metsän 
istutusta, metsittämisestä johtuvia 
vähentyneitä päästöjä ja muita kestäviä 
metsätaloushankkeita ja -toimia varten, 
mukaan luettuna eroosion välttäminen ja 
jäteveden puhdistus. Laitosten 
toiminnanharjoittajien on annettava 
käyttää kaikkia hyvityksiä, jotka ovat 
seurausta kehitysmaissa vältetystä metsän 
hävittämisestä, metsittämisestä, metsän 
istutuksesta ja muista kestävistä 
metsätaloushankkeista ja -toimista, joista 
on sovittu 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa.

Or. en

Perustelu

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.
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Tarkistus 351
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikkiin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja 6 kohdassa tarkoitettuihin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
hyvitysjärjestelmä metsittämistä, metsän 
istutusta, metsittämisestä johtuvia 
vähentyneitä päästöjä ja muita kestäviä 
metsätaloushankkeita ja -toimia varten, 
mukaan luettuna eroosion välttäminen ja 
jäteveden puhdistus. Laitosten 
toiminnanharjoittajien on annettava 
käyttää kaikkia hyvityksiä, jotka ovat 
seurausta kehitysmaissa vältetystä metsän 
hävittämisestä, metsittämisestä, metsän 
istutuksesta ja muista kestävistä 
metsätaloushankkeista ja -toimista, joista 
on sovittu 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa.

Or. en

Perustelu

Forest-based carbon credits are essential to allow developing countries to engage in 
meaningful climate change mitigation efforts, and therefore, ensure a successful conclusion of 
a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon credits will 
also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their transition to a 
low carbon economy.
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Tarkistus 352
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EC
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikkiin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja 7 kohdassa tarkoitettuihin 
kansainvälisiin sopimuksiin sisällytetään 
hyvitysjärjestelmä metsittämistä, metsän 
istutusta, metsittämisestä johtuvia 
vähentyneitä päästöjä ja muita kestäviä 
metsätaloushankkeita ja -toimia varten, 
mukaan luettuna eroosion välttäminen ja 
jäteveden puhdistus.
Jäsenvaltiot voivat lisäksi antaa laitosten 
toiminnanharjoittajien käyttää kaikkia 
hyvityksiä, jotka ovat seurausta 
kehitysmaissa vältetystä metsän 
hävittämisestä, metsittämisestä, metsän 
istutuksesta ja muista kestävistä 
metsätaloushankkeista ja -toimista, jotka 
CDM-hallintoneuvosto on sertifioinut tai 
jotka noudattavat 5 ja 7 kohdassa 
tarkoitettuja sopimuksia. Kaikkien 
tällaisten jäsenvaltion hyväksymien 
hyvitysten on oltava vaihdettavissa 
yhteisön järjestelmän kautta.

Or. en
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