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Tarkistus 353
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 12 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"1 a. Komissio julkaisee päästöoikeuksien 
kaupan sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista raportin, 
johon sisältyy asiaankuuluvia 
lainsäädäntöehdotuksia.  Raportissa on 
pohdittava muun muassa sitä, 
katsotaanko päästöoikeudet 
rahoitusvälineiksi, jotka kuuluvat 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) annetun 
direktiivin 2003/6/EY soveltamisalaan.”

Or. en

Perustelu

Insider dealing and market manipulation (market abuse) are worthwhile issues to be 
explored. Before new burdensome regulation is introduced an analysis shall be performed 
though, which is currently already undertaken under the EU Market Abuse Directive and the 
EU Market for Financial Instruments Directive (MIFID).

Tarkistus 354
Herbert Reul, Christian Ehler

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

1. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnetyt päästöoikeudet ovat voimassa 
1 päivästä tammikuuta alkaen kahdeksan 
vuoden kaudella aiheutuvien päästöjen 
osalta.

1. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnetyt päästöoikeudet ovat voimassa 
1 päivästä tammikuuta alkaen kahdeksan 
vuoden kaudella aiheutuvien päästöjen
osalta. Käyttämättä jääneet sertifikaatit 
voidaan siirtää kokonaisuudessaan 
seuraavalle kahdeksan vuoden kaudelle.

Or. de

Perustelu

Diese Flexibilisierung ermöglicht und belohnt frühzeitige Emissionsminderungen und schafft 
zudem eine größere Flexibilität.

Tarkistus 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio antaa päästöjen sekä 
tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia 
koskevien tietojen tarkkailusta ja 
raportoinnista suuntaviivoja ja 
toiminnallisia välineitä, jotka perustuvat
liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja 
raportointia koskeviin periaatteisiin ja 
joihin sisältyvissä kunkin 
kasvihuonekaasun tarkkailu- ja 
raportointivaatimuksissa täsmennetään 
asianomaisen kaasun ilmaston 
lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

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

Or. de

Perustelu

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen!

Tarkistus 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asetuksessa otetaan huomioon uusin ja 
ajantasaisin tieteellinen tieto, jota voi olla 
saatavissa erityisesti hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja 10 a artiklan 
täytäntöönpanoa varten siinä määritellään
vaatimuksia, joiden mukaan toimijoiden on 
raportoitava sellaisen energiaintensiivisen 
teollisuuden valmistamien tavaroiden 
tuottamiseen liittyvistä päästöistä, joka voi 
olla altis kansainväliselle kilpailulle, sekä 
säätää tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta.

Or. en

Tarkistus 357
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.

Tarkistus 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin laitoksen toiminnanharjoittaja laatii 
asetuksen mukaisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle kunkin kalenterivuoden 
päätyttyä raportin kyseisenä 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin laitoksen toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin 
kalenterivuoden päätyttyä raportin 
kyseisenä kalenterivuonna laitoksesta 
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kalenterivuonna laitoksesta aiheutuneista 
päästöistä.

aiheutuneista päästöistä.

Or. de

Perustelu

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.

Tarkistus 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
15 kohta – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

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

”Komissio antaa päästöraporttien 
todentamista ja todentajien akkreditointia 
koskevat suuntaviivat, joissa määrätään
todentajien akkreditoinnin, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa valvonnasta 
ja vertaisarvioinnista.

Or. de

Perustelu

Die Kommission besitzt nicht die Kompetenz, eigenständig Verordnungen zu erlassen! 
Wesentliche Änderungen sind darüber hinaus in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
vorzunehmen und nicht eigenmächtig durch die Exekutive.
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Tarkistus 360
Paul Rübig

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lisätään 16 artiklaan 3 a kohta
seuraavasti:
"3 a. Jos hiilidioksidin hinta on yli 
50 euroa, 50 euron liikapäästösakon 
maksaminen kultakin päästetyltä 
hiilidioksidiekvivalenttitonnilta vapauttaa 
toiminnanharjoittajan kauppakaudella 
2013–2020 velvoitteesta luovuttaa näitä 
liikapäästöjä vastaava määrä, kun se 
luovuttaa päästöoikeuksia seuraavana 
kalenterivuonna.”

Or. en

Perustelu

ETS industry  needs a certain level of planning security based on high carbon prices and in 
the case, that an obligation for importers to join ETS or an equivalent measure according to 
Article 10b will not take place. The release of surrendering allowances by penalty payment is 
an option to solve that problem.

Tarkistus 361
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 
21 artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
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kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

kokemuksen perusteella. Liitettä II a 
voidaan muuttaa ainoastaan EY:n 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen. Liitteitä 
IV ja V voidaan muuttaa päästöjen 
tarkkailun, raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Annex I and Annex IIa belong to essential elements  for  this directive and any change to them 
should happen through a co-decision procedure.

Tarkistus 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24a artikla seuraavasti: Poistetaan.
”24a artikla

Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

It is unclear how the proposal to allow for (credits from) sectors or activities to be opted in to 
the ETS without undermining the reduction commitments from the non-traded sectors under 
the Effort Sharing Decision.

Tarkistus 363
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

sisällyttämisten lisäksi komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

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

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

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Or. en

Perustelu

There is need to link the EU ETS and NON ETS sectors and hence any conditionality of 
application of art. 24a to art. 24 should be removed.

Tarkistus 364
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24a a artikla (uusi) 
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TarkistusKomission teksti

(19) Lisätään artikla seuraavasti: 

¨24a a artikla
Jäsenvaltiot voivat käyttää päätöksen 
2008/XX/EY 3 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla kasvihuonekaasupäästöoikeuksia 
direktiivin 2003/87/EY mukaisten 
velvoitteidensa täytäntöönpanemiseksi. 
Edellä 24a artiklassa säädettyjen 
sääntöjen lisäksi kaikki yhteisön 
järjestelmään kuuluvat laitokset voivat 
kattaa todennetuista päästöistään 
enintään 10 prosenttia yksiköillä, jotka on 
hankittu päätöksessä 2008/xxxx 
asetetuista jäsenvaltioiden rajoista.”

Or. en

Perustelu

The elements of the EU ETS Directive and effort-sharing Decision are interconnected and 
these connections should be taken into account in order to meet, by the EU as a whole, the 
emission reductions goals in a cost-efficient manner. Therefore, there is need to support the 
introduction of the principle of flexibility between the ETS and non-ETS systems. 

To create real incentives for the project development in third countries no limit for usage of 
acquired credits shoud be implemented

Tarkistus 365
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten
poisjättäminen

Pienten laitosten poisjättäminen 
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Or. en

Tarkistus 366
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten
poisjättäminen

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten laitosten poisjättäminen

Or. en

Perustelu

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Tarkistus 367
Dominique Vlasto

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle 
polttolaitokset, joiden nimellinen 
lämpöteho on pienempi kuin 

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

päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään polttolaitoksen päästöt, 
lukuun ottamatta päästöjä biomassasta, 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

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

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
polttolaitoksen päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, polttolaitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

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

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

Or. en

Perustelu

Participation by small emitters below 50 000 tonnes is not cost effective because the burden 
of monitoring and reporting to ETS standards and the administrative costs of permitting, 
exceed the monetarised value of environmental benefits. “A cost efficient solution and a 
reduction of the number of installations can be achieved when installations with emissions 
<50 ktonnes can be taken out of the system: while still 95% of the ETS sectors’ emissions will 
be covered, this threshold of 50 ktonnes will spare some 75% of installations from the heavy 
ETS burden” (EEA report 2007).
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Tarkistus 368
Paul Rübig

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevia toimenpiteitä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

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

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;
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(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

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

Or. en

Perustelu

Due to the fact that small emitters (< 50.000 to. CO2 p.a.) face enormous costs by monitoring 
and reporting without an environmental benefit by the EU ETS, these small emitters should be 
excluded as soon as possible. Approximately 75 % of the covered installations emit 56.000 to 
CO2 p.a. but only 5 % of the total ETS emissions. Small emitters should be part of ETS on a 
voluntary basis (“opt-in”) only.

Furthermore there is no reason to exclude “combustion installations” only. The ceramic 
industry (esp. bricks) faces the highest administrative costs.

Tarkistus 369
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot jättävät yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

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

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
50 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

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

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

Or. it

Perustelu

L’esclusione dei piccoli impianti deve essere estesa a tutti gli impianti e non solo alle attività 
di combustione. Inoltre, l’innalzamento della soglia di esclusione a 50 000 tonnellate 
permetterebbe comunque di coprire circa il 95% delle emissioni che ricadono nel campo di 
applicazione dell’Emissions Trading, ma consentirebbe una riduzione significativa dei costi 
sia per le piccole imprese che per l’amministrazione pubblica, in linea con il principio di 
better regulation.

Tarkistus 370
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia

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

edellytykset:

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

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen,

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

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

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

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

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

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

Or. en

Tarkistus 371
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia

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

saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet sekä laitoksen omistajan 
hyväksynnän, jossa tämä ilmoittaa
haluavansa jäädä järjestelmän 
ulkopuolelle;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

A level of 10 000 tonnes will target a number of small plants and lead to unnecessary 
administrative and financial burdens without adding any significant amount to the total 
quantity of emissions targeted. Some non-recycling installations can co-decide to remain 
classified under the ETS regime.

Tarkistus 372
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. Jäsenvaltiot jättävät 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

A shift to a threshold level of 25 000 tons CO2 per year will reduce the total number of 
participants by 55% while reducing the emissions covered by 2,4% only. Not only combustion 
installations should be given the possibility for an opt-out, but all installations in the EU ETS. 
This corresponds to recital 10 which does not limit the provision to combustion installations.
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Tarkistus 373
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perustelu

In the Impact Assessment (SEC(2008)52)) the European Commission states that reduction in 
administrative costs per tonne of emission excluded from EU ETS was too small for the 25 
000 t threshold (compared to 10 000 t) to be introduced. However the Commission document 
does not look at emission uncertainty from large CO2 emitters. That uncertainty might be of 
the same magnitude as total CO2 emission from installations emitting below 25 000 t CO2/y.

Also, excluded installations will be automatically subject to other emission reductions 
measures in non EU ETS sector.

Tarkistus 374
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

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

laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

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

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

Or. de

Perustelu

Die Schwelle sollte von geplanten 10.000 t auf 25.000 t CO2-Emissionen angehoben werden. 
So wird eine erhebliche Entlastung für diese Anlagenbetreiber bewirkt und trotzdem mehr als 
97% der Emissionen erfasst. Zudem sollten die Maßnahmen konkretisiert werden, mit denen 
ein gleichwertiger Beitrag zur Emissionsminderung erreicht werden soll. Da die Ausnahme 
dieser Anlagen auf deren geringe klimapolitische Wirkung gerichtet ist, sollten auch die 
Anforderungen leicht zu erfüllen sein.

Tarkistus 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:
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a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Perustelu

Die Ausnahme ist ohnehin an die konkrete Bedingung gebunden, dass dennoch eine Reduktion 
der THG-Emissionen erfolgt. Somit kann durchaus für Anlagen bis zu einem Ausstoß von 
25.000 t p.a. ein unbürokratisches Verfahren verwirklicht werden.

Tarkistus 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 

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

kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut keskimääräiset 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

Or. pl

Perustelu

Poprawka nie wpływa na poziom emisji ustalony poniżej 10 000 ton równoważnika ditlenku 
węgla, pozwala jednak na bardziej elastyczne i racjonalne działanie małych instalacji 
spalania.

Tarkistus 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, komissio tekee kattavan 
vaikutusten arvioinnin näiden 
vähennysten täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten määräysten 
taloudellisista vaikutuksista sekä 
mainitussa kansainvälisessä 
sopimuksessa sovittujen muiden 
toimenpiteiden vaikutuksista.
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Vaikutusten arvioinnissa määritetään 
lisäksi, täyttyvätkö seuraavat edellytykset:

– kansainvälinen sopimus sitoo kaikkia 
maita, joilla on tai jotka aikovat 
käynnistää tuotantoa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

– kansainvälisessä sopimuksessa

  asetetaan kehittyneille maille tämän 
direktiivin liitteessä I mainituilla aloilla 
vastaavat rajoitukset kuin Euroopan 
unionissa;

  vaaditaan kehitysmaita, erityisesti 
taloudellisesti edistyneimpiä kehitysmaita, 
osallistumaan tämän direktiivin 
liitteessä I mainituilla aloilla pyrkimyksiin 
riittävässä määrin niiden vastuiden ja 
valmiuksien mukaisesti;

– kehittyneiden maiden sitoumukset ja 
kehitysmaiden, erityisesti taloudellisesti 
edistyneimpien kehitysmaiden, 
pyrkimykset

  arvioidaan ja tarkastetaan 
kansainvälisesti tunnustetuilla 
menetelmillä ja

  niistä tiedotetaan.

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa
seuraavan vuoden aikana ja samassa 
kohdassa tarkoitetun vaikutusten 
arvioinnin tulokset huomioon ottaen, 
erityisesti jos kolme mainittua edellytystä 
täyttyvät, komissio ehdottaa määrän 
muuttamista siten, että osa yhteisön 
päästöoikeuksien määrästä
9 ja 9 a artiklan mukaisesti vuonna 2020
vaikuttaa sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävään kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennykseen, johon yhteisö 
sitoutuu kansainvälisessä sopimuksessa.
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9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen hanketyyppien 
lisäksi käyttää tarvittaessa muita 
hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.

4. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vaikutusten arvioinnin tulokset 
huomioon ottaen, erityisesti jos kolme 
mainittua edellytystä täyttyvät, komissio
voi hyväksyä toimenpiteitä, joiden 
mukaan yhteisön toiminnanharjoittajat 
voivat 11 a artiklan 2–5 kohdassa 
tarkoitettujen hanketyyppien lisäksi 
käyttää tarvittaessa muita hanketyyppejä 
tai kansainvälisen sopimuksen mukaisesti 
perustettuja muita mekanismeja.

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

Or. fr

Perustelu

La conclusion d’un accord international créera des obligations nouvelles pour l’UE et pour 
les autres parties. Il est donc essentiel qu’une étude d’impact exhaustive soit réalisée pour 
évaluer les modalités d’application et apprécier les conséquences de toute nature. Les 
critères de réussite de l’accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également 
dans le cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces 
derniers ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue 
des efforts à engager.
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Tarkistus 378
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, johtaa 
vuoteen 2020 mennessä siihen, että kaikki 
liitteissä 1 ja 2 ab tarkoitetuilla aloilla 
mainittavaa toimintaa harjoittavat valtiot 
joutuvat kasvihuonekaasupäästöjen 
pakollisiin vähennyksiin, jotka ovat 
suurempia kuin Eurooppa-neuvoston 
sopimat vähennystasot, ja kun komissio on 
osoittanut, että sopimus johtaa muissa 
valtioissa liitteissä 1 ja 2 ab tarkoitetuilla 
aloilla vastaavaan hiilidioksidia 
koskevaan kustannusrasitukseen, 2, 3 ja 
4 kohtaa sovelletaan.

Or. de

Perustelu

Die entsprechenden Anpassungen, die sich aus den folgenden Absätzen ergeben, dürfen nicht 
automatisch bei Vorliegen eines internationalen Abkommens erfolgen. Vielmehr müssen 
Kriterien formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Anpassung erfolgen kann. 
Mindestanforderung dabei ist, dass vergleichbare Kostenbelastungen für die entsprechenden 
im Annex 1 genannten Sektoren in allen außereuropäischen Staaten vorliegen.

Tarkistus 379
Werner Langen

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

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

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, johtaa 
vuoteen 2020 mennessä siihen, että kaikki 
liitteissä 1 ja 2 ab tarkoitetuilla aloilla 
mainittavaa toimintaa harjoittavat valtiot 
joutuvat kasvihuonekaasupäästöjen 
pakollisiin vähennyksiin, jotka ovat 
suurempia kuin Eurooppa-neuvoston 
sopimat vähennystasot, ja kun etukäteen 
on osoitettu, että sopimus johtaa muissa 
valtioissa liitteissä 1 ja 2 ab tarkoitetuilla 
aloilla vastaavaan hiilidioksidia 
koskevaan kustannusrasitukseen, 
sovelletaan tämän artiklan 2, 3 ja 
4 kohtaa. Komissio huolehtii 
osoittamisesta.

Or. de

Perustelu

Die entsprechenden Anpassungen, die sich aus den folgenden Absätzen ergeben, dürfen nicht 
automatisch bei Vorliegen eines internationalen Abkommens erfolgen. Vielmehr müssen 
Kriterien formuliert werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Anpassung erfolgen kann. 
Mindestanforderung dabei ist, dass vergleichbare Kostenbelastungen für die entsprechenden 
im Annex 1 genannten Sektoren in vergleichbaren außereuropäischen Staaten vorliegen.

Tarkistus 380
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 

1. Jos yhteisö tekee 10 b artiklan 
2a kohdan kriteerien mukaisen 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
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vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan. 

vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston 8 ja 9 päivänä 
maaliskuuta 2007 sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007.

Tarkistus 381
Philippe Busquin

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos yhteisö tekee 10 b artiklan 
2a kohdassa tarkoitettujen kriteerien 
mukaisen kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston 8 ja 9 päivänä 
maaliskuuta 2007 sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

It must be specified that an international agreement must comply with certain criteria to 
prevent carbon leakage. There must be clear reference to the results of the Council from 
March 2007. 
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Tarkistus 382
Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Kuuden kuukauden kuluessa sellaisen 
kansainvälisen
ilmastonmuutossopimuksen tekemisestä, 
joka johtaa kasvuhuonekaasujen 
pakollisiin vähennyksiin, jotka ylittävät 
3 artiklan mukaisesti saavutettavat 
vähennykset, komissio antaa 
lainsäädäntöehdotuksen kunkin 
jäsenvaltion osallistumisesta yhteisön 
ylimääräisiin vähennyspyrkimyksiin, jotka 
hyväksytään Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

The objective of a 30% reduction within an international agreement is a political decision 
with significant effects and therefore should be subject to co-decision.

Tarkistus 383
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 



PE409.457v01-00 32/49 AM\731526FI.doc

FI

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

kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana komissio antaa 
näiden vähennysten saavuttamiseksi 
käytettyjen keinojen 
kustannustehokkuutta koskevan kattavan 
vaikutusten arvioinnin sekä muiden 
kansainvälisessä sopimuksessa 
täsmennettyjen keinojen vaikutusten 
perusteella Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, 
jossa ehdotetaan ylimääräisiä 
vähennyksiä yhteisön päästöoikeuksien 
määrään vuonna 2020 ottaen huomioon
yhteisön 20 prosentin tavoitteen ylittävän
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut. 

Or. en

Perustelu

The reactions to the conclusions of the negotiations on an international agreement shall not 
be an automatism but subject to evaluation and co-decision.

Tarkistus 384
Werner Langen

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

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 20 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 

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

kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti. Tämä säännös 
tulee voimaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että komission analyysi 
esitetään ennen vuotta 2015.

Or. de

Perustelu

Je später die Anhebung des jährlichen Minderungsfaktors erfolgt, umso steiler wird die 
erforderliche Minderungskurve und umso stärker wirkt sich die entsprechende Verknappung 
der Zertifikatsmenge auf die Zertifikatspreise aus. Um eine daraus resultierende 
unverhältnismäßige Belastung der Wirtschaft zu verhindern sollte ein Zeitpunkt festgelegt 
werden, bis zu dem das Abkommen spätestens in Kraft treten sollte.

Tarkistus 385
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun komission 
analyysin esittämistä seuraavan vuoden 
aikana lineaarista määrää korotetaan siten, 
että yhteisön päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2020 on pienempi kuin 9 artiklan 
mukaisesti vahvistettu määrä, eli 
päästöoikeuksien määrä, joka on yhtä suuri 
kuin yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti. Tämä säännös 
tulee voimaan ainoastaan siinä 
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tapauksessa, että komission analyysi 
esitetään ennen vuotta 2015.

Or. de

Perustelu

Je später die Anhebung des jährlichen Minderungsfaktors erfolgt, umso steiler wird die 
erforderliche Minderungskurve und umso stärker wirkt sich die entsprechende Verknappung 
der Zertifikatsmenge auf die Zertifikatspreise aus. Um eine daraus resultierende 
unverhältnismäßige Belastung der Wirtschaft zu verhindern sollte ein Zeitpunkt festgelegt 
werden, bis zu dem das Abkommen spätestens in Kraft treten sollte.

Tarkistus 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisella 
kansainvälisellä sopimuksella 
tarkoitetaan valtioiden välistä sopimusta, 
joka johtaa suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.
Tällaiseen kansainväliseen sopimukseen 
olisi sisällyttävä vähimmäismäärä 
maailmanlaajuista alakohtaista tuotantoa.
Tällaisen kansainvälisen sopimuksen 
osapuolina olevat valtiot sopivat 
täytäntöönpano- ja valvontajärjestelyistä, 
joista aiheutuu vastaavansuuruinen 
taakka kansainväliselle kilpailulle alttiina 
oleville teollisuudenaloille.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 387
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toiminnanharjoittajat voivat 
jäsenvaltioiden niille kaudeksi 2008–2012 
jakamien hyödyntämättömien 
sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen ohella käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään 70 prosenttiin 2 kohdan 
mukaisesti toteutettavasta vähennystasosta.

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 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toiminnanharjoittajat voivat 
jäsenvaltioiden niille kaudeksi 2008–2012 
jakamien hyödyntämättömien 
sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen ohella käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan ja 9 artiklan 
mukaisesti toteutettavasta vähennystasosta.

Or. de

Perustelu

Flexibilität ist von zentraler Bedeutung.

Tarkistus 389
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"28 a artikla

Hyvitysten käyttö metsittämiseen, 
metsänuudistamiseen ja metsätalouteen

Sen estämättä, mitä 11 a ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot antavat laitosten 
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toiminnanharjoittajien käyttää 
(X) prosenttiin saakka laitostensa 
todennetuista vuosittaisista päästöistä 
hyvityksiä, joita saadaan
(1) puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimista 
metsittämis- ja 
metsänuudistamishankkeista sekä 
yhteistoteutuksen ohjauskomiteaa 
koskevan menettelyn mukaisesti 
tarkastetuista hankkeista;
(2) metsänhoidosta kehitysmaissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus 11 a artiklan 
5 kohdan mukaisesti; ja
(3) kaikista metsänhoitohankkeista 
kehitysmaissa 28 artiklassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached.  This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry.

Tarkistus 390
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään artikla seuraavasti:
"28 a artikla

Hyvitysten käyttö metsittämiseen, 
metsänuudistamiseen ja metsätalouteen

Sen estämättä, mitä 11 a ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot antavat laitosten 
käyttää neljään prosenttiin* saakka 
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laitostensa todennetuista vuosittaisista 
päästöistä hyvityksiä, joita saadaan
(1) puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimista 
metsittämis- ja 
metsänuudistamishankkeista sekä 
yhteistoteutuksen ohjauskomiteaa 
koskevan menettelyn mukaisesti 
tarkastetuista hankkeista;
(2) metsänhoidosta kehitysmaissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus 11 a artiklan 
5 kohdan mukaisesti; ja
(3) kaikista tarkastetuista hankkeista, 
joilla vähennetään metsien hävittämisestä 
johtuvia kansallisia päästöjä, tai 
hankkeista, joilla pyritään pysäyttämään 
maaperän ja metsien huonontuminen 
kehitysmaissa 28 artiklassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.
* Tätä lukua voidaan mukauttaa 
28 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen 
sopimuksen seurauksena.”

Or. en

Perustelu

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Tarkistus 391
Werner Langen

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

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Insbesondere in der chemischen Industrie 
existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die 
aufgrund dieser Regelung entweder zu einer ohnehin bereits im Anwendungsbereich 
befindlichen Feuerungsanlage größer 20MW addiert werden.

Tarkistus 392
Angelika Niebler

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

Komission teksti Tarkistus

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen.
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Tarkistus 393
Erika Mann

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

Komission teksti Tarkistus

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Es droht der Einbezug zahlreicher Kleinanlagen. Vor allem in der chemischen Industrie 
existieren zahlreiche Verbundstandorte mit einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die  
entweder zu einer bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 
20MW addiert werden oder in ihrer Gesamtheit den Schwellenwert überschreiten und 
emissionshandelpflichtig werden. Hierdurch würde eine hohe Zahl kleiner Anlagen 
emissionshandelspflichtig - dies läuft der Änderung des Artikels 27 entgegen.

Tarkistus 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I –taulukko – 2 rivi – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto sekä 
sekundäärituotanto polttolaitoksissa, 
joiden nimellinen lämpöteho on enemmän 
kuin 20 MW).

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto 
polttolaitoksissa, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW).

Or. en
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Perustelu

The quantity of emissions from the secondary recycling industry has low impact on the total 
emissions included in the ETS, it consists of a number of SME’s and the additional 
administrative and cost burden does not justify the inclusion.

Tarkistus 395
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – Muut toimet – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

(c a) Korvataan toimintojen 
luokittelun ensimmäinen rivi 
seuraavasti:
”Muut toimet
Teollisuuslaitokset, joissa 
valmistetaan:
(a) massaa puusta tai muista 
kuitumateriaaleista polttolaitoksissa, 
joiden nimellinen lämpöteho on 
enemmän kuin 20 MW
(b) paperia tai kartonkia kapasiteetin 
ylittäessä 20 tonnia päivässä 
polttolaitoksissa, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW.”

Or. en

Perustelu

Similar treatment of installations in all sectors in Annex 1. The Commission has only made 
changes to the newly added categories, where they have forgotten to do so for the existing 
sectors already appointed in Annex 1. This connects much better to the definition of electricity 
generator and gives a clear harmonization of the current existing member states approaches.
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Tarkistus 396
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – Kemianteollisuus – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

4. Lisätään toimintojen luokittelua 
koskevat rivit seuraavasti:

4. Lisätään toimintojen luokittelua 
koskevat rivit seuraavasti:

Kemianteollisuus Kemianteollisuus
Hiilimustan tuotanto, johon liittyy 
orgaanisten aineiden kuten öljyn ja tervan 
sekä krakkaus- ja tislausjäännösten 
karbonointi polttolaitoksissa, joiden 
nimellinen lämpöteho on enemmän kuin 
20 MW.

Hiilimustan tuotanto, johon liittyy 
orgaanisten aineiden kuten öljyn ja tervan 
sekä krakkaus- ja tislausjäännösten 
karbonointi polttolaitoksissa, joiden 
nimellinen lämpöteho on enemmän kuin 
20 MW.

Typpihapon tuotanto Typpihapon tuotanto
Adipiinihapon tuotanto Adipiinihapon tuotanto
Glyoksaali- ja glyoksyylihapon tuotanto Glyoksaali- ja glyoksyylihapon tuotanto
Ammoniakin tuotanto Ammoniakin tuotanto
Orgaanisen kemian peruskemikaalien
tuotanto, jossa käytetään krakkausta, 
reformointia, osittaista tai täydellistä 
hapetusta tai vastaavia menetelmiä ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
100 tonnia päivässä

Etyleenin, propyleenin, bentseenin ja 
aromaattisten yhdisteiden tuotanto, jossa 
käytetään krakkausta, reformointia, 
osittaista tai täydellistä hapetusta tai 
vastaavia menetelmiä ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
100 tonnia päivässä 

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
25 tonnia päivässä.

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
25 tonnia päivässä.

Kalsinoidun soodan (Na2CO3) ja 
natriumvetykarbonaatin (NaHCO3) 
tuotanto

Kalsinoidun soodan (Na2CO3) ja 
natriumvetykarbonaatin (NaHCO3) 
tuotanto

Or. en

Perustelu

The amendment removes room for interpretation and brings clarity: Large, homogenous 
processes are included. Activities other than listed in the Annexes I and III are not included in 
the Directive.
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Tarkistus 397
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – Kemianteollisuus – 6 ja 7 rivi –1 sarake

Komission teksti Tarkistus

Orgaanisen kemian peruskemikaalien
tuotanto, jossa käytetään krakkausta,
reformointia, osittaista tai täydellistä 
hapetusta tai vastaavia menetelmiä ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 100 tonnia päivässä

Etyylien ja propyylien tuotanto, jossa 
käytetään krakkausta tai reformointia ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 100 tonnia päivässä.

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
25 tonnia päivässä.

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 25 tonnia päivässä.

Or. de

Perustelu

Um unterschiedliche Interpretationen in den Mitgliedstaaten zu verhindern sollten die 
Definitionen so eindeutig wie möglich formuliert werden.

Tarkistus 398
Alejo Vidal-Quadras

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

“LIITE I a
Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 
joilla katsotaan olevan merkittävä 
hiilivuodon uhka
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Rauta- ja terästeollisuus”

Or. en

Perustelu

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.

Tarkistus 399
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:
“LIITE I a

Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 
joilla katsotaan olevan merkittävä 
hiilivuodon riski
Rauta- ja terästeollisuus
…
…*”
* Alat, jotka parlamentti ja neuvosto 
määrittelevät ennen direktiivin 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Annex as introduced by Article 3 w (new) in order to list the sectors which are exposed to a 
significant risk of carbon leakage.
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Tarkistus 400
Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2003/87/EY
Liite IIa

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan liite II a.

Or. de

Perustelu

Hierzu existieren im Gemeinschaftsrecht andere Förderinstrumente, die besser für eine 
Umverteilung der Ressourcen geeignet sind.

Tarkistus 401
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II a a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II A
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite 
II a a seuraavasti:
¨Liite II a a
Luettelo direktiivin 2 ja 10 artiklassa 
tarkoitetuista energiaintensiivisistä 
tuotantolaitoksista
– elektrolyysiprosessit kloorialkalien 
valmistuksessa”

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 402
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite IIa a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II A Lisätään direktiiviin 
2003/87/EY liite seuraavasti: 
“LIITE II a a
Kloorin, lipeän, kalilipeän ja 
alkoholaattien tuotanto elektrolyysissä
Nestemäisten happojen tuotanto 
elektrolyysissä
Kaasujen tuotanto ilmanerotuksessa
Kalsiumkarbidin tuotanto 
sähkömasuuneissa
Vetyperoksidin tuotanto
Monikiteisen piin tuotanto
Monirakeisen hiilen ja grafiitin tuotanto"

Or. de

Perustelu

Liste erfasst die Produktionsprozesse, die allgemein als besonders stromintensiv anerkannt 
sind und bereits als Härtefälle definiert wurden. Die Liste ist nicht abschließend.
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Tarkistus 403
Dominique Vlasto

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II a a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II A
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite 
II a a seuraavasti:

¨Liite II a a
Luettelo direktiivin 2 ja 10 artiklassa 
tarkoitetuista energiaintensiivisistä 
tuotantolaitoksista investointivarmuuden 
takaamiseksi
EU:n valmistusteollisuus, jolle jaetaan 
ilmaiseksi päästöoikeuksia 100 prosenttia 
10 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.
Jäljempänä täsmennetyt teollisuudenalat 
laativat vertailuanalyysin ja/tai 
suoritusarvostandardit ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien perustaksi. 
Laadittavien vertailuarvojen 
yksityiskohdista, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään [23 artiklan 3 kohdassa] 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Sementti
Keramiikka
Kemikaalit
Lasi
Rauta- ja terästeollisuus
Kalkki
Massa ja paperi
Jalostamot

Or. fr
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Perustelu

All energy-intensive sectors have provided evidence to the Commission on the share of energy 
of their manufacturing costs, trade data proving their exposure to international competition, 
their inability to pass on EU ETS costs to their customers, and the risk of carbon leakage 
based on comparison of the carbon footprint of domestic production with competing 
production outside the EU. Based on the provided data, it is fully justified and legitimate to 
list these sectors explicitly as eligible for free allocation based on performance benchmarks 
which shall be developed by the sectors.

Tarkistus 404
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II b (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II a b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II B
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite 
II a b seuraavasti:
“Luettelo direktiivin 2 ja 10 artiklassa 
tarkoitetuista energiaintensiivisistä 
tuotantolaitoksista investointivarmuuden 
takaamiseksi
EU:n valmistusteollisuus, jolle jaetaan 
ilmaiseksi päästöoikeuksia 100 prosenttia 
10 a artiklan 8 kohdan mukaisesti.
Jäljempänä täsmennetyt teollisuudenalat 
laativat vertailuanalyysin ja/tai 
suoritusarvostandardit ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien perustaksi. 
Laadittavien vertailuarvojen 
yksityiskohdista, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään [23 artiklan 3 kohdassa] 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Sementti 
Keramiikka
Kemikaalit
Lasi
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Rauta- ja terästeollisuus 
Kalkki
Potaska ja suola
Muut kuin rautametallit
Massa ja paperi 
Jalostamot

Or. en

Perustelu

All energy-intensive sectors have provided detailed evidence to the Commission on the share 
of energy of their manufacturing costs, relevant trade data proving their processes’ exposure 
to international competition, their inability to pass on unilateral EU ETS costs to their 
customers, and the risk of carbon leakage based on comparison of the carbon footprint of 
domestic production with competing production outside the EU.
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