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Tarkistus 39
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2003/87/EY perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä yhteisössä.
Järjestelmällä on tarkoitus edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetulla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2003/87/EY perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä yhteisössä. 
Järjestelmällä on tarkoitus kansanterveyttä 
ja ympäristöä vahingoittamatta edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

Or. pl

Perustelu

Kansanterveyden ja ympäristön suojelu ovat Euroopan unionin ensisijaisia tavoitteita.

Tarkistus 40
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 

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

kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden maiden saamista 
nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun. 
Lisäksi olisi kannustettava kehitysmaita 
osallistumaan päästöjen vähentämiseen.

Or. pl

Perustelu

Tieteellisten lähteiden mukaan on mahdollista ja jopa hyvin todennäköistä, ettei maapallon 
keskimääräisten vuosittaisten pintalämpötilojen vaihtelu johdu ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksista. Jos tämä olettamus osoittautuisi todeksi, pitkän aikavälin 
sääntelytoimista aiheutuvat yhteisön talouteen vaikuttavat kustannukset ja tappiot haittaisivat 
yhteisön talouden dynaamista kehitystä tuottamatta mitattavissa olevaa hyötyä ja, tarvittavien 
voimavarojen puuttuessa, haittaisivat lisäksi välillisesti talouden ekologisempaa 
suuntautumista.

Tarkistus 41
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 

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

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Äskettäiset tieteelliset tulokset osoittavat, 
että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 
laskettava alle 350 tilavuuden 
miljoonasosaan, mikä merkitsisi 
kasvihuonekaasupäästöjen supistamista 
60 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.
Tämä vaatii yhteisöltä lisäponnistuksia 
sekä kehittyneiden maiden saamista 
nopeasti mukaan päämäärän tavoitteluun. 
Lisäksi olisi kannustettava kehitysmaita 
osallistumaan päästöjen vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

Koska ilmastotilanne on vakavampi kuin aikaisemmin ajateltiin, äskettäisessä, Tällbergissa 
Ruotsissa pidetyssä foorumissa, johon osallistui tutkijoita Nasasta ja Tukholman 
ympäristöinstituutista, ehdotettiin, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta olisi vähennettävä 
alle 350 ppm (tilavuuden miljoonasosaa) tason, jotta vältettäisiin katastrofaaliset vaikutukset. 
Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
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Tarkistus 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC), joka 
hyväksyttiin yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, 
perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuuksien 
vakauttaminen sellaiselle tasolle, että 
estetään ihmisen toiminnan vaaralliset 
vaikutukset ilmastojärjestelmään. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi maapallon 
keskimääräisen vuosittaisen 
pintalämpötilan kokonaisnousu saisi olla 
enintään 2 celsiusastetta suhteessa 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. 
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
(IPCC) viimeisimmän raportin mukaan 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että 
koko maailman kasvihuonekaasupäästöjen 
kasvu pysähtyy vuoteen 2020 mennessä. 
Äskettäiset tieteelliset tulokset osoittavat, 
että ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on 
laskettava alle 350 tilavuuden 
miljoonasosaan, mikä merkitsee yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjen 
supistamistavoitteeksi 60 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii 
yhteisöltä lisäponnistuksia sekä 
kehittyneiden maiden saamista nopeasti 
mukaan päämäärän tavoitteluun. Lisäksi 
olisi kannustettava kehitysmaita 
osallistumaan päästöjen vähentämiseen.

Or. en
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Perustelu

Koska ilmastotilanne on vakavampi kuin aikaisemmin ajateltiin, äskettäisessä, Tällbergissa 
Ruotsissa pidetyssä foorumissa, johon osallistui tutkijoita Nasasta ja Tukholman 
ympäristöinstituutista, ehdotettiin, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta olisi vähennettävä 
alle 350 ppm (tilavuuden miljoonasosaa) tason, jotta vältettäisiin katastrofaaliset vaikutukset. 
Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

maiden saamista nopeasti mukaan 
päämäärän tavoitteluun. Lisäksi olisi 
kannustettava kehitysmaita osallistumaan 
päästöjen vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

maiden saamista nopeasti mukaan 
päämäärän tavoitteluun. Lisäksi olisi 
kannustettava kehitysmaita osallistumaan 
päästöjen vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 45
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 80 prosentilla
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen ja 
kaikkiin fossiilisten polttoaineiden 
käyttäjiin olisi sovellettava samaa 
kurinalaisuutta, jotta voidaan varmistaa, 
että käytetään hyväksi kaikkia 
mahdollisuuksia kustannusten ja 
päästöjen vähentämiseksi koko 
järjestelmässä.
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Or. en

Tarkistus 46
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti.
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Se on tunnustanut myös, että vuoteen
2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä 
olisi vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna ja että 
kehittyneiden maiden olisi säilytettävä 
johtoasema sitoutumalla kollektiivisiin 60 
ja 80 prosentin vähennyksiin. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
laivaliikenne ja lentoliikenne mukaan 
luettuina. Lentoliikenne osallistuu 
yhteisön järjestelmään 20 prosentin ja 30 
prosentin vähennyksillä, kun se 
sisällytetään yhteisön järjestelmään. 
Siihen saakka, kunnes laivaliikenne 
sisällytetään yhteisön järjestelmään, 
minkä pitäisi toteutua viimeistään vuonna 
2015, laivaliikenteen päästöt on 
sisällytettävä päätökseen, joka koskee 
jäsenvaltioiden tavoitetta täyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat yhteisön sitoumukset vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en
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Perustelu

Lisätään teollistuneiden maiden tavoitteet maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmistä 
esittelijän tarkistukseen 3.

Tarkistus 47
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
laivaliikenne ja lentoliikenne mukaan 
luettuina. Lentoliikenne osallistuu 
yhteisön järjestelmään 20 prosentin ja 30 
prosentin (sillä edellytyksellä, että muut 
kehittyneet maat ja muut suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat 
osallistuvat tähän tulevaan 
kansainväliseen sopimukseen)
vähennyksillä, kun se sisällytetään 
yhteisön järjestelmään. Siihen saakka, 
kunnes laivaliikenne sisällytetään 
yhteisön järjestelmään, minkä pitäisi 
toteutua viimeistään vuonna 2015, 
laivaliikenteen päästöt on sisällytettävä 
päätökseen, joka koskee jäsenvaltioiden 
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tavoitetta täyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat yhteisön sitoumukset vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Pitkän aikavälin tavoitteiden 
edistämiseksi olisi tehtävä ennakoiva 
suunnitelma yhteisön järjestelmään 
kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta saavutettaisiin 
kustannustehokkaasti vähintään 40 
prosentin vähennys 
kasvihuonekaasupäästöihin vuoteen 1990 
verrattuna, kyseisille laitoksille jaettavien 
päästöoikeuksien määrää olisi 
mukautettava vastaavasti niiden alojen 
kanssa, jotka kuuluvat yhteisön 
järjestelmään, toteuttaen kaksi
kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan.

Or. en

Perustelu

Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
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100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennakoitavasti 
ja kustannustehokkaasti, vuoden 2020 päästöjenvähentämistavoitteen on oltava 
kunnianhimoisempi.

Tarkistus 49
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Edellä tarkoitettujen pitkän aikavälin 
tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 30 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 
oltava vähemmän kuin yläraja, joka 
vastaa kahta kolmasosaa yhteisön 
vähennyspyrkimysten 30 prosentin 
tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä.
Komission olisi määriteltävä 
kokonaisyläraja vuodelle 2020 sekä 
huutokaupattavien päästöoikeuksien 
jakautuminen jäsenvaltioiden välille ja 
lineaarisen vähennyksen määrä suhteessa 
vuoden 2005 todennettuihin 
päästötasoihin viimeistään 30. kesäkuuta 
2010.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos teollistuneet 
maat vähentävät vuoteen 2020 mennessä päästöjään sisäisesti 25–40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti totutusta 
toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi EU:n olisi 
otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.
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Tarkistus 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 51
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

tavoitteiden edistämiseksi olisi tehtävä 
ennakoiva suunnitelma yhteisön 
järjestelmään kuuluvien laitosten päästöjen 
vähentämiseksi. Jotta yhteisön sitoumus 
kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vähintään 20 prosentilla vuoteen 1990 
verrattuna voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti, kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrän olisi 
vuoteen 2020 mennessä oltava 21 
prosenttia pienempi kuin niiden vuoden 
2005 päästömäärä. 
Kasvihuonekaasupäästöjen mahdolliseksi 
vähentämiseksi 30 prosentilla vuoden 
1990 tasosta kyseisille laitoksille 
jaettavien päästöoikeuksien määrä olisi 
määriteltävä 30. kesäkuuta 2009 
mennessä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen asettaa 30 prosentin tavoite, jos vuonna 2009 saadaan aikaan yleinen sopimus. 
Komission on 30. kesäkuuta 2009 (nykyisessä ehdotuksessa vuonna 2010) myös täsmentänyt, 
mitkä energiaintensiiviset teollisuuden alat tai niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa.

Tarkistus 52
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. nl

Tarkistus 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä yhteisön järjestelmän 
saavutustason nostamisesta siten, että 
kokonaisvähennys olisi enemmän kuin 40 
prosenttia. Tämä on tarpeen erityisesti, kun 
otetaan huomioon sen saavuttaminen, mitä 
pidetään tieteellisesti välttämättömänä 
vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Or. en

Perustelu

Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennakoitavasti 
ja kustannustehokkaasti, vuoden 2020 päästöjenvähentämistavoitteen on oltava 
kunnianhimoisempi.

Tarkistus 55
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos teollistuneet 
maat vähentävät vuoteen 2020 mennessä päästöjään sisäisesti 25–40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti totutusta 
toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi EU:n olisi 
otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi 
kansainvälisen sopimuksen tekemisen 
jälkeen olisi säädettävä yhteisön 
järjestelmän saavutustason nostamisesta 
siten, että kokonaisvähennys olisi 
enemmän kuin 20 prosenttia. Tämä on 
tarpeen erityisesti, kun otetaan huomioon, 
että Eurooppa-neuvoston tavoitetta 
30 prosentin vähennyksestä vuoteen 2020 
mennessä pidetään tieteellisesti 
välttämättömänä vaarallisen
ilmastonmuutoksen torjunnassa 
edellyttäen, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin 
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ja edistyneet kehittyvät maat osallistuvat 
riittävässä määrin vastuidensa ja 
valmiuksiensa mukaisesti. Yhteisön 
järjestelmän ja muiden talouden alojen 
välinen oikeudenmukainen taakan jako, 
joka perustuu tieteelliseen tietoon, on 
varmistettava.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n toteuttamien lisävähennysten on oltava yhdenmukaisia niiden vastaavien 
toimien kanssa, joita toteuttavat maat, joissa on hiilivuodon riski. Tämä on 8. ja 
9. maaliskuuta 2008 pidetyn EU:n neuvoston puheenjohtajan päätelmien mukaista. Tieteeseen 
perustuva vähennys saattaa muuttua tiedon lisääntyessä. EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluvien alojen ja sen ulkopuolisten alojen välinen oikeudenmukainen taakan jako, joka 
perustuu tieteelliseen tietoon, on varmistettava.

Tarkistus 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä yhteisön järjestelmän 
saavutustason nostamisesta siten, että 
kokonaisvähennys olisi enemmän kuin 
20 prosenttia. Tämä on tarpeen erityisesti, 
kun otetaan huomioon, että Eurooppa-
neuvoston tavoitetta 30 prosentin 
vähennyksestä vuoteen 2020 mennessä 
pidetään tieteellisesti välttämättömänä 
vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunnassa 
edellyttäen, että muut kehittyneet maat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin 
ja edistyneet kehittyvät maat osallistuvat 
riittävässä määrin vastuidensa ja 
valmiuksiensa mukaisesti. Yhteisön 
järjestelmän ja muiden talouden alojen 
välinen oikeudenmukainen taakan jako, 
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joka perustuu tieteelliseen tietoon, on 
varmistettava.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n toteuttamien lisävähennysten on oltava yhdenmukaisia niiden vastaavien 
toimien kanssa, joita toteuttavat maat, joissa on hiilivuodon riski. Tämä on 8. ja 
9. maaliskuuta 2008 pidetyn EU:n neuvoston puheenjohtajan päätelmien mukaista. Tieteeseen 
perustuva vähennys saattaa muuttua tiedon lisääntyessä. EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluvien alojen ja sen ulkopuolisten alojen välinen oikeudenmukainen taakan jako, joka 
perustuu tieteelliseen tietoon, on varmistettava.

Tarkistus 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Yhteisön järjestelmän varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä yhteisön järjestelmän 
saavutustason nostamisesta siten, että 
kokonaisvähennys olisi enemmän kuin 20 
prosenttia. Tämä on tarpeen erityisesti, kun 
otetaan huomioon, että Eurooppa-
neuvoston tavoitetta 30 prosentin 
vähennyksestä vuoteen 2020 mennessä 
pidetään tieteellisesti välttämättömänä 
vaarallisen ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Kun päästöjen vähentämistavoitteeksi on 
vahvistettu 30 prosenttia olisi analysoitava 
maailmanlaajuinen päästöjen 
vähentäminen kolmannet maat huomioon 
ottaen. Olisi varmistettava tieteelliseen 
tietoon perustuva yhteisön järjestelmän ja 
muiden talouden alojen välinen 
oikeudenmukainen taakan jako.

Or. pl
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Perustelu

Euroopan unionin puheenjohtajan 8. ja 9. maaliskuuta 2008 antamien päätelmien mukaisesti 
kaikkien Euroopan unionissa toteutettavien päästöjen lisävähennysten on vastattava 
sellaisissa kolmansissa maissa toteutettavia verrannollisia toimia, joissa 
hiilidioksidipäästöjen riski on suuri. Tieteellisiin tietoihin perustuva päästöjen vähentämisen
tarve muuttuu mahdollisesti kun saadaan lisää tietoa. Olisi varmistettava tieteelliseen tietoon 
perustuva yhteisön järjestelmään kuuluvien ja muiden talouden alojen välinen 
oikeudenmukainen taakan jako.

Tarkistus 59
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Vain osa tiedemiehistä kannattaa teesiä ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen ja 
havaittujen ilmastonmuutosten välisestä syy-yhteydestä, eikä tätä teesiä ole vielä todistettu 
oikeaksi. On esitetty vakavasti otettavia olettamuksia siitä, että havaitut ilmastonmuutokset 
johtuvat luonnollisista syistä tai muista tekijöistä.
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Tarkistus 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Äskettäiset tieteelliset tulokset 
osoittavat, että ihmisen toiminnan 
vaarallisten vaikutusten 
ilmastojärjestelmään estämiseksi, 
hiilidioksidipitoisuus on laskettava alle 
350 tilavuuden miljoonasosaan, jolloin 
yhteisön sisäisten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
supistamistavoite on 40 prosenttia vuoteen 
2020 ja 60 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä. Tähän tavoitteeseen ja 
sitoumukseen olisi pyrittävä 
neuvotteluissa tulevasta kansainvälisestä 
sopimuksesta.

Or. it en

Tarkistus 61
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka kokemukset ensimmäisestä 
päästökauppakaudesta ovat osoittaneet 
yhteisön järjestelmän mahdollisuudet ja 
toisen kauden jakosuunnitelmien 
valmistuminen auttaa toteuttamaan 
huomattavia vähennyksiä vuoteen 2012 
mennessä, saavutuksia tarkasteltaessa on 
vahvistunut käsitys siitä, että 
päästökauppajärjestelmää on 
yhdenmukaistettava, jotta voidaan 
paremmin hyödyntää päästökaupan edut, 
estää kilpailun vääristyminen 
sisämarkkinoilla ja helpottaa 

(7) Vaikka kokemukset ensimmäisestä 
päästökauppakaudesta ovat osoittaneet 
yhteisön järjestelmän mahdollisuudet ja 
toisen kauden jakosuunnitelmien 
valmistuminen auttaa toteuttamaan 
huomattavia vähennyksiä vuoteen 2012 
mennessä, saavutuksia tarkasteltaessa on 
vahvistunut käsitys siitä, että 
päästökauppajärjestelmää on 
yhdenmukaistettava, jotta voidaan 
paremmin hyödyntää päästökaupan edut, 
estää kilpailun vääristyminen 
sisämarkkinoilla ja helpottaa 
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päästökauppajärjestelmien yhteen 
liittämistä. Lisäksi olisi parannettava 
järjestelmän ennakoitavuutta ja 
laajennettava sen soveltamisalaa 
sisällyttämällä siihen uusia aloja ja 
kaasuja, jotta voidaan sekä vahvistaa 
tarvittaviin investointeihin kannustavia 
hiilen hintasignaaleja että tarjota uusia 
vähennysmahdollisuuksia, jotka 
auttaisivat laskemaan yleisiä 
vähennyskustannuksia ja lisäämään 
järjestelmän tehokkuutta.

päästökauppajärjestelmien yhteen 
liittämistä.

Or. pl

Perustelu

Tiedemiehet eivät ole vielä selvittäneet lopullisesti kysymystä ilmastovaikutuksista, joten 
järjestelmän soveltamisen laajentaminen uusille aloille ja uusiin kaasuihin ei ole perusteltua. 

Tarkistus 62
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr
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Perustelu

Maankäytön muutosten (esimerkiksi trooppisten metsien hävitys) osuus maailmanlaajuisista 
kasvihuonekaasupäästöistä on 20 prosenttia. Pelkästään metsien hävittämisestä aiheutuu 
vuosittain maailmanlaajuisesti 6 miljardin tonnin hiilidioksidipäästöt. Yksin Ranskassa 
pelkkä varastointi koskee 15,6 miljoonaa hiilitonnia ja sitoo 10 prosenttia 
kasvihuonekaasupäästöistä. Substituution arvioidaan koskevan 14 miljoonaa hiilitonnia. 
Ilman metsiä ja puuta Ranskan päästöt olisivat 108 miljoonaa hiilitonnia eli noin 
20 prosenttia korkeammat.

Tarkistus 63
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Koska metsäalalla on merkittävästi 
potentiaalia lieventää ilmaston 
lämpenemistä, on luotava kannustimia 
alan tehostamiseksi ja kehittämiseksi 
metsän muita tehtäviä kunnioittaen.

Or. fr

Perustelu

 Tarkistuksessa otetaan huomioon vuoden 2007 hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin 
raportti, jossa todetaan, että pitkällä aikavälillä metsien kestävät kehitysstrategiat, joiden 
avulla pyritään ylläpitämään tai kasvattamaan metsien hiilivarastoja tuottamalla puuta, 
kuitupuuta ja puuenergiaa, lieventävät kaikkein merkittävimmällä tavalla ilmaston 
lämpenemistä. Tarkistuksella palautetaan mieleen Euroopan parlamentin 15. marraskuuta 
2007 antama päätöslauselma, jossa se kehotti komissiota sisällyttämään 
päästökauppajärjestelmään tiettyjä metsätalouden toimenpiteitä. 
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Tarkistus 64
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On syytä mukauttaa direktiiviä 
2003/87/EY Kioton pöytäkirjan 
määräyksiin maankäytöstä, maankäytön 
muutoksista ja metsätalouden 
toimenpiteistä (LULUCF- Land Use, 
Land Use Change, and Forestry).

Or. fr

Perustelu

Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaille, jotka on lueteltu liitteessä B, asetetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen liittyviä määrällisiä tavoitteita. Useissa artikloissa 
mainitaan nk. LULUCF-toimenpiteet (englannin ilmaisusta "Land Use, Land Use Change 
and Forestry") eli toimenpiteet, jotka liittyvät metsittämiseen, uudelleen metsittämiseen, 
metsänhävitykseen, metsätalouteen, maatalousmaan hoitoon, laidunten hoitoon ja
kasvillisuuden palauttamiseen.

Tarkistus 65
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(8 b) EU:n päästökauppajärjestelmä ja 
Kioton pöytäkirjan "hankemekanismit" 
on liitettävä tiiviisti yhteen sisällyttämällä 
LULUCF-toimenpiteet direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan.

Or. fr

Perustelu

Direktiivin 2004/101/EY, joka annettiin 27.10.2004 ja jolla muutetaan direktiiviä 2003/87/EY, 
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soveltamisalasta on jätetty pois metsään ja maatalouteen liittyvät toimenpiteet. 
Metsäteollisuus ja useat ympäristöjärjestöt kannattavat LULUCF-toimenpiteiden 
sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään. Ne korostavat näiden alojen ratkaisevaa 
vaikutusta ilmastonmuutokseen: metsien hävittäminen synnyttää 20 prosenttia maailman 
kasvihuonekaasujen päästöistä. Kyseisten alojen sisällyttäminen järjestelmään olisi myös 
keino edistää kestävää kehitystä muissa kuin teollisuusmaissa.

Tarkistus 66
Patrick Louis

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

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Komission olisi tarkasteltava, miten 
LULUCF-toimenpiteiden sisällyttäminen 
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan 
voidaan toteuttaa, ottaen huomioon Balin 
konferenssissa tehdyt ehdotukset ja 
tekniikan kehitys. Komission olisi 
annettava aiheesta lainsäädäntöehdotus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään vuoden 2008 lopussa.

Or. fr

Perustelu

Tietyt jäsenvaltiot moittivat komission perustelleen riittämättömästi päätöksensä jättää 
LULUCF-toimenpiteet järjestelmän ulkopuolelle ja ovat tyytymättömiä tähän päätökseen, 
koska 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja 
15. marraskuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa Balin 
ilmastonmuutoskonferenssista kehotettiin komissiota tutkimaan mainittujen LULUCF-
toimenpiteiden sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään. Tämänkaltaisten 
toimenpiteiden sisällyttäminen kehitysmaissa olisi merkittävä rahoituslähde, jolla voitaisiin 
turvata biodiversiteetin suojelu ja huonokuntoisten metsien kuntouttaminen.
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Tarkistus 67
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisön järjestelmä olisi laajennettava 
koskemaan laitoksia, joiden päästöjen 
tarkkailu, raportointi ja todentaminen 
voidaan toteuttaa nykyisin sovellettavien 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisvaatimusten tasoa vastaavalla 
tarkkuudella.

(9) Yhteisön järjestelmä olisi laajennettava 
koskemaan laitoksia, joiden päästöjen 
tarkkailu, raportointi ja todentaminen 
kohtuullisin hallinnollisin kustannuksin 
voidaan toteuttaa nykyisin sovellettavien 
tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisvaatimusten tasoa vastaavalla 
tarkkuudella.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen ilmaus "olisi laajennettava" on liian yleinen. Laajentaa pitäisi 
ainoastaan silloin, kun kustannukset pidetään kurissa.

Tarkistus 68
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Vaikka tie- ja laivaliikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt nousevat koko 
ajan, tarvitaan asiasta tarkempi analyysi 
ja ennen kaikkea kustannus-
hyötyanalyysi, ennen kuin komissio voi 
päättää, onko päästökauppa oikea keino 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi näillä aloilla. Lisäksi 
komission on päätettävä, mikä 
päästökauppajärjestelmä on tehokkain 
edellä mainittuja aloja varten: EU:n 
päästökauppajärjestelmä vai erillinen 
järjestelmä (joka saattaa olla kytketty 
EU:n päästökauppajärjestelmään). Siksi 
tie- ja laivaliikenteen päästöt eivät sisälly 
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tähän ehdotukseen. Komissio antaa 
vuonna 2010 ehdotuksen siitä, 
sisällytetäänkö nämä alat EU:n 
päästökauppajärjestelmään.

Or. nl

Perustelu

Komission on määriteltävä, olisiko laiva- ja tieliikenteen sisällyttäminen EU:n 
päästökauppajärjestelmään tehokasta vai toisiko erillisen päästökauppajärjestelmän 
luominen suuremmat edut.

Tarkistus 69
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

On hyvä ajatus myöntää poikkeus pienille laitoksille, mutta ehdotettua hiilidioksidipäästöjen 
10 000 tonnin kynnystä voidaan käyttää pitämään lento- ja laivaliikenne EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Useimpien yksittäisten ilma-alusten päästöt ovat 
pienemmät. Sen vuoksi paras vaihtoehto on puhua kiinteistä laitoksista. Lentoliikenteessä 
vastuulliseksi yksiköksi valitaan ilma-alusten käyttäjä ilma-aluksen sijasta. Jotkut väittävät, 
että laivaliikenteessä laivan pitäisi olla vastuullinen yksikkö, vaikka laivan 
hiilidioksidipäästöt ovat todennäköisesti vähemmän kuin 10 000 tonnia vuodessa.

Tarkistus 70
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 50 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden.

Or. en
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Perustelu

Alle 50 000 tonnin pienten päästöjen aiheuttajien osallistuminen ei ole kustannustehokasta, 
koska EU:n päästökauppajärjestelmän normien mukainen päästöjen tarkkailu ja 
raportointitaakka ja hallinnolliset kustannukset sallimisesta, kolmansien osapuolien 
todentamisesta ja kaupinnasta / osallistumisesta huutokauppaan ylittävät niiden 
osallistumisesta saatavien hyötyjen rahassa mitatun arvon. Vaikka yhä 95 prosenttia 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen päästöistä on katettu, 50 000 tonnin 
päästökynnys jättää noin 75 prosenttia laitoksista päästökauppajärjestelmään liittyvän 
raskaan taakan ulkopuolelle (EEA:n kertomus 2007).

Tarkistus 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 25 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Tällaisten pienten laitosten 
olisi kuitenkin sallittava pysyä mukana 
yhteisön järjestelmässä. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden.

Or. en
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Perustelu

On tärkeää vähentää pienempien päästöjen aiheuttajien hallinnollista taakkaa. Kun on 
käytettävissä vastaavia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, pienemmille 
päästöjen aiheuttajille olisi annettava mahdollisuus valita, osallistuvatko ne 
päästökauppajärjestelmään. Pienemmillä päästöjen aiheuttajilla on huomattava osuus 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien laitosten lukumäärästä, vaikka ne vastaavat 
ainoastaan 2,5 prosenttia päästöistä.

Tarkistus 72
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 25 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Edellä tarkoitettu 
päästökynnys on yksi, taloudellisesti 
kaikkein edullisin, vaihtoehto, joka 
tarjoaa parhaan hyödyn vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden.

Or. fr

Perustelu

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
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ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

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

Tarkistus 73
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jos on käytössä muita vastaavia, 
erityisesti verotuksellisia keinoja sellaisten 
pienten laitosten kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, joiden päästöjen määrä on 
enintään 25 000 tonnia hiilidioksidia 
vuodessa, olisi voitava turvautua 
menettelyyn, jolla jäsenvaltiot voivat jättää 
tällaiset pienet laitokset 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle niin 
pitkään kuin kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Edellä tarkoitetun 
päästökynnyksen avulla voidaan 
yksinkertaistaa hallintoa ja saada siten 
suhteessa paras hyöty vähentyneinä 
hallinnollisina kustannuksina kutakin 
järjestelmän ulkopuolelle jäävää tonnia 
kohden. Laitoksille, jotka jätetään 
yhteisön järjestelmän ulkopuolelle, 1. 
tammikuuta 2013 lähtien myönnettyjen 
päästöoikeuksien kokonaismäärää on 
vähennettävä vastaavasti.
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Or. en

Perustelu

Nostamalla päästökynnys 25 000 tonniin järjestelmän hallinnollinen taakka poistetaan 
6 300 pieneltä laitokselta (4 200 laitoksen sijasta), mutta se vastaa kokonaispäästöistä vain 
2,4 prosenttia. Kokonaispäästökatossa on kuitenkin tehtävä myös vastaava mukautus 
alaspäin.

Tarkistus 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 34/92 AM\732961FI.doc

FI

Perustelu

Siirtyminen 25 000 hiilidioksiditonniin vuodessa vähentäisi osallistujien kokonaismäärää 
55 prosentilla mutta järjestelmän piiriin kuuluvia päästöjä vain 2,4 prosentilla.

Tarkistus 75
John Bowis, John Purvis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnissa tunnustetaan, että on yhä kustannustehokasta antaa alle 
25 000 tonnia hiilidioksidia aiheuttaville laitoksille mahdollisuus jättäytyä EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Pienten päästöjen aiheuttajien olisi silti edelleen 
sitouduttava vähennysten toteuttamiseen, mutta se voidaan saavuttaa kevyemmällä 
järjestelyllä. 
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Tarkistus 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Siirtyminen 25 000 hiilidioksiditonniin vuodessa vähentäisi osallistujien kokonaismäärää 
55 prosentilla mutta järjestelmän piiriin kuuluvia päästöjä vain 2,4 prosentilla.
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Tarkistus 77
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. nl

Tarkistus 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 

(11) Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä. Määrää 
olisi vähennettävä lineaarisella tekijällä 
verrattuna päästöoikeuksien vuosittaiseen 
keskimääräiseen kokonaismäärään, jonka 
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
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päästöoikeuksien määrää kauden 2008–
2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien vähennys on 
1,74 prosenttia oikeuksista, jotka
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 20 
prosentin kokonaisvähennyksestä vuoteen 
2020 mennessä.

kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
päästöjen vähintään 40 prosentin
kokonaisvähennys vuoteen 2020 
mennessä. 

Or. en

Perustelu

Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennakoitavasti 
ja kustannustehokkaasti, vuoden 2020 päästöjenvähentämistavoitteen on oltava 
kunnianhimoisempi. 

Tarkistus 79
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä. Jotta 
voitaisiin varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennakoitavia 
päästövähennyksiä, koko yhteisön 
päästöoikeuksien määrää kauden 2008–

(11) Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä. Yhteisön 
järjestelmän pitäisi auttaa 
kustannustehokkaasti toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 30 
prosentin kokonaisvähennyksestä vuoteen 
2020 mennessä. Komission olisi esitettävä 
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2012 puolivälistä laskettuna olisi 
vähennettävä lineaarisesti siten, että 
vuotuinen päästöoikeuksien vähennys on 
1,74 prosenttia oikeuksista, jotka 
jäsenvaltiot ovat jakaneet jäsenvaltioiden 
kansallisista jakosuunnitelmista tehtyjen 
komission päätösten mukaisesti kaudeksi 
2008–2012. Tällä tavoin yhteisön 
järjestelmällä voidaan
kustannustehokkaasti auttaa toteuttamaan 
yhteisön sitoumus päästöjen vähintään 20 
prosentin kokonaisvähennyksestä vuoteen 
2020 mennessä.

vuonna 2010 tätä vähennystä vastaava 
lineaarinen tekijä.

Or. en

Tarkistus 80
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Viisivuotisista jakokausista 
luopumisen vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä. 
Päästöoikeuksien vuotuinen vähennys 
olisi vahvistettava ottaen huomioon 
todennetut päästöt ja sen olisi oltava 
tasolla, jolla yhteisön järjestelmällä 
voidaan kustannustehokkaasti auttaa 
toteuttamaan yhteisön sitoumus päästöjen 
vähintään 30 prosentin
kokonaisvähennyksestä vuoteen 2020 
mennessä.
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2020 mennessä.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos teollistuneet 
maat vähentävät vuoteen 2020 mennessä päästöjään sisäisesti 25–40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti totutusta 
toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi EU:n olisi 
otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.

Tarkistus 81
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Kasvihuonekaasujen vähentäminen lineaarisesti ei ole mahdollista, ottaen huomioon 
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taloudellisuuden, joka voidaan graafisesti esittää alaspäin vinosti putoavana kaareutuvana 
käyränä. Ainoastaan suunta voidaan määritellä lineaarisesti.

Tarkistus 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 40 prosentin vähennys vuoden 
1990 päästöjen tasosta, kun ne alat, jotka 
kuuluvat yhteisön järjestelmään, 
toteuttavat kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 1 720 
miljoonaa. Tarkat päästömäärät lasketaan, 
kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Tarkat 
päästömäärät lasketaan, kun jäsenvaltiot 
ovat jakaneet päästöoikeudet kauden 2008–
2012 kansallisia jakosuunnitelmia 
koskevien komission päätösten mukaisesti, 
sillä joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
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2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän, 
jota olisi tarkistettava niiden laitosten 
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin.

Or. en

Perustelu

Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennakoitavasti 
ja kustannustehokkaasti, vuoden 2020 päästöjenvähentämistavoitteen on oltava 
kunnianhimoisempi.

Tarkistus 83
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön 
järjestelmässä saavuttaa 21 prosentin 
vähennys vuoden 2005 ilmoitettujen 
päästöjen tasosta. Tähän määrään 
sisältyvät myös vaikutukset, jotka ovat 
seurausta soveltamisalan laajentamisesta 
kaudella 2008–2012 verrattuna kauteen 
2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 1 720 
miljoonaa. Tarkat päästömäärät lasketaan, 
kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 

(12) Tähän määrään sisältyvät myös 
vaikutukset, jotka ovat seurausta 
soveltamisalan laajentamisesta kaudella 
2008–2012 verrattuna kauteen 2005–2007 
sekä päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän. 
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päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän, 
jota olisi tarkistettava niiden laitosten 
osalta, jotka osallistuvat yhteisön 
järjestelmään kaudella 2008–2012 tai 
vuodesta 2013 eteenpäin..

Koko yhteisön määrää olisi tarkistettava 
niiden laitosten osalta, jotka osallistuvat 
yhteisön järjestelmään kaudella 2008–2012 
tai vuodesta 2013 eteenpäin.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos teollistuneet 
maat vähentävät vuoteen 2020 mennessä päästöjään sisäisesti 25–40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti totutusta 
toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi EU:n olisi 
otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.

Tarkistus 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 

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

käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän. 
Koko yhteisön määrää olisi tarkistettava 
niiden laitosten osalta, jotka osallistuvat 
yhteisön järjestelmään kaudella 2008–2012 
tai vuodesta 2013 eteenpäin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta. Tähän 
määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 

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

2008–2012 verrattuna kauteen 2005–2007 
sekä päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Tarkat päästömäärät 
lasketaan, kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän. 
Koko yhteisön määrää olisi tarkistettava 
niiden laitosten osalta, jotka osallistuvat 
yhteisön järjestelmään kaudella 2008–2012 
tai vuodesta 2013 eteenpäin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 86
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Edellä kuvaillusti vuoteen 2020 
mennessä voitaisiin yhteisön järjestelmässä 
saavuttaa 21 prosentin vähennys vuoden 
2005 ilmoitettujen päästöjen tasosta. Tähän 

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

määrään sisältyvät myös vaikutukset, jotka 
ovat seurausta soveltamisalan 
laajentamisesta kaudella 2008–2012 
verrattuna kauteen 2005–2007 sekä 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
alojen vuoden 2005 päästömäärät, joita on 
käytetty arvioitaessa Bulgarian ja 
Romanian kansallisia jakosuunnitelmia 
kaudeksi 2008–2012. Näiden lukujen 
perusteella päästöoikeuksien 
enimmäismäärä vuonna 2020 olisi 1 720 
miljoonaa. Tarkat päästömäärät lasketaan, 
kun jäsenvaltiot ovat jakaneet 
päästöoikeudet kauden 2008–2012 
kansallisia jakosuunnitelmia koskevien 
komission päätösten mukaisesti, sillä 
joidenkin laitosten päästöoikeuksien 
hyväksyminen edellyttää niiden päästöjen 
tarkistamista ja todentamista. Kun kauden 
2008–2012 päästöoikeudet on jaettu, 
komissio julkistaa koko yhteisön määrän. 
Koko yhteisön määrää olisi tarkistettava 
niiden laitosten osalta, jotka osallistuvat tai 
jotka eivät osallistu yhteisön järjestelmään 
kaudella 2008–2012 tai vuodesta 2013 
eteenpäin.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan muitakin kuin vain ylöspäin tehtäviä tarkistuksia. On tärkeää vähentää 
päästölupien kokonaismäärää, kun laitokset eivät osallistu EU:n päästökauppajärjestelmään, 
jotta voidaan välttää päästökaton höllentyminen jälkelle jääneiden laitosten osalta.

Tarkistus 87
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 

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

toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. 
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuvaa päästöoikeuksien ilmaista 
jakamista pidetään taloudellisesti 
tehokkaimpana tapana, jolla voidaan 
asettaa vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavia tekniikoita ja 
vähentämistavoitteen saavuttamista 
koskevia kannustimia. Sen avulla voidaan 
myös ehkäistä ansiottomat voitot ja turvata 
uusille osallistujille ja keskimääräistä 
nopeammin kasvaville talouksille 
samanlainen kilpailuasema jo olemassa 
olevien laitosten kanssa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 88
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 
toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. Sen 
vuoksi huutokaupan olisi oltava jakamisen 

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

järjestelmän päästöoikeuksien 
kokonaismäärällä, päästöoikeuksien 
ilmaisjaosta taloudelle aiheutuvat 
kustannukset vastaavat päästöjen 
vähentämisen kustannuksia, kun taas 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
taloudelle aiheutuvat kustannukset 
vastaavat päästöjen vähentämisen 
kustannuksia lisättyinä jäljelle jäävistä 
päästöistä aiheutuvilla kustannuksilla. 
Päästöoikeuksien huutokauppaaminen ja 
ilmaisjako vähentävät päästöjä yhtä 
tehokkaasti, mutta huutokauppaamisen 
kokonaiskustannukset ovat korkeammat, 
joten se on ilmaista antamista 
tehottomampaa. Päästöoikeuksien 
huutokauppaaminen vähentää kuitenkin 
tehokkaammin sähköntuotantoalan 
päästöjä, koska hiilidioksidipäästötön 
sähköntuotanto – joka ei kuulu direktiivin 
soveltamisalaan – on huomattavasti 
polttolaitoksia kustannustehokkaampaa. 
Sen vuoksi ilmaisjaon olisi oltava 
teollisuuden päästöoikeuksien jakamisen 
perusperiaate, koska se on yhtä tehokasta 
ja kustannuksiltaan edullisempaa ja siten 
taloudellisesti tehokkainta. Huutokaupan 
olisi sen sijaan oltava sähköntuotannon 
päästöoikeuksien jakamisen 
perusperiaate, koska se on kyseisellä 
alalla tehokkaampaa. 
Huutokauppalähestymistavan avulla
sähköntuotantoalalla voidaan myös 
ehkäistä ansiottomat voitot ja turvata 
uusille osallistujille ja keskimääräistä 
nopeammin kasvaville talouksille 
samanlainen kilpailuasema jo olemassa 
olevien laitosten kanssa.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän päästöjen vähentämistehokkuus riippuu yksinomaan järjestelmän 
päästöoikeuksien määrästä. Päästöoikeuksien jakotapa – huutokauppaamalla vai käyttämällä 
viitearvoja – vaikuttaa päästöoikeuksien kokonaismäärään eikä järjestelmällä tavoiteltuun 
ympäristönsuojelulliseen tulokseen. Pääero näiden kahden järjestelmän välillä on niistä 
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teollisuudelle aiheutuvat kokonaiskustannukset. Ilmaisjaossa taloudelle aiheutuvat 
kustannukset vastaavat päästöjen vähentämisen kustannuksia. Huutokaupattaessa taloudelle 
aiheutuvat kustannukset vastaavat päästöjen vähentämisen kustannuksia lisättyinä jäljelle 
jäävistä päästöistä aiheutuvilla kustannuksilla.

Tarkistus 89
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 
toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. Sen 
vuoksi huutokaupan olisi oltava jakamisen 
perusperiaate, sillä huutokauppa on 
yksinkertaisin jakotapa, ja sitä pidetään 
yleensä myös taloudellisesti 
tehokkaimpana useimpia yhteisön 
järjestelmään kuuluvia aloja varten. Sen 
avulla voidaan myös ehkäistä ansiottomat 
voitot ja turvata uusille osallistujille ja 
keskimääräistä nopeammin kasvaville 
talouksille samanlainen kilpailuasema jo 
olemassa olevien laitosten kanssa. Niin 
kauan kuin ei ole saatu aikaan 
kansainvälistä sopimusta, jolla yhteisön 
järjestelmään kuuluville aloille luodaan 
yhtenäinen toimintakenttä, komission on 
arvioitava alat, jotka joutuvat 
huutokauppaamisen seurauksena 
kohtuuttoman heikkoon asemaan ja jotka 
voidaan vapauttaa järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

Jotkut alat joutuvat kaupinnan takia kohtuuttoman epäedulliseen asemaan (esimerkiksi 
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energiaintensiiviset alat). Näille aloille voidaan myöntää poikkeus.

Tarkistus 90
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) On tarpeen kehittää muita 
mekanismeja, joilla tuetaan niiden 
jäsenvaltioiden ponnistuksia, joissa 
asukasta kohden laskettu tulotaso on 
suhteellisen alhainen ja kasvunäkymät 
hyvät. Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 70 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
oli niiden suhteellinen osuus vuoden 2005 
päästöistä yhteisön järjestelmässä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 30 prosenttia tästä 
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 30
prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. 
Jäsenvaltioiden, joissa keskimääräinen 
tulotaso asukasta kohden on yli 20 
prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 0,7 
prosenttia bruttokansantuotteesta.
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tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät.
Jäsenvaltioiden, joissa keskimääräinen 
tulotaso asukasta kohden on yli 20 
prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 0,7 
prosenttia bruttokansantuotteesta.

Or. pl

Perustelu

Ne jäsenvaltiot, joiden kansantulo on alhaisempi kuin vauraampien jäsenvaltioiden, 
tarvitsevat paljon enemmän solidaarisuutta kuin kymmenen prosentin jakaminen jäljellä 
olevista päästöoikeuksista tarjoaa. Näitä maita voitaisiin tukea tehokkaimmin antamalla niille 
mahdollisuus kehittyä samoin ehdoin kuin vauraammat jäsenvaltiot saivat kehittyä vuosia 
sitten ennen päästöjen vähentämistoimien käyttöönottoa.

Tarkistus 91
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kaikkien jäsenvaltioiden on 
investoitava huomattavasti talouksiensa 
hiili-intensiteetin vähentämiseen vuoteen 
2020 mennessä ja niiltä jäsenvaltioilta, 
joissa asukasta kohden laskettu tulo on 
vielä huomattavasti yhteisön keskiarvoa 
pienempi ja joiden talous ei ole saavuttanut 
rikkaampien jäsenvaltioiden tasoa, 
vaaditaan suuria ponnistuksia 
energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
estäminen ja parhaan mahdollisen 
taloudellisen tehokkuuden turvaaminen 
EU:n siirtyessä kohti vain vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta 

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

ovat tavoitteita, jotka oikeuttavat talouden 
alojen erilaisen kohtelun yhteisön 
järjestelmään kuuluvissa eri 
jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tarpeen 
kehittää muita mekanismeja, joilla tuetaan 
niiden jäsenvaltioiden ponnistuksia, joissa 
asukasta kohden laskettu tulotaso on 
suhteellisen alhainen ja kasvunäkymät 
hyvät. Huutokaupattavien päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä 90 prosenttia olisi 
jaettava jäsenvaltioille sen mukaan, mikä 
oli niiden suhteellinen osuus vuosien 
2005–2007 päästöistä. 
Yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä 10 prosenttia tästä 
määrästä olisi jaettava edellä tarkoitetuille 
jäsenvaltioille käytettäväksi päästöjen 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen. Tämän 10 
prosentin jakamisessa olisi otettava 
huomioon asukasta kohden laskettu 
tulotaso vuonna 2005 sekä jäsenvaltion 
kasvunäkymät. Muita suurempi määrä olisi 
jaettava jäsenvaltioille, joissa on alhainen 
tulotaso ja hyvät kasvunäkymät. 
Jäsenvaltioiden, joissa keskimääräinen 
tulotaso asukasta kohden on yli 20 
prosenttia suurempi kuin yhteisön 
keskiarvo, olisi osallistuttava tähän jakoon 
elleivät asiakirjassa SEC(2008)85 arvioidut 
koko paketin suorat kustannukset ylitä 0,7 
prosenttia bruttokansantuotteesta.

Or. fi

Perustelu

Päästöoikeuksien jaon laskentaperusteena ei tulisi käyttää yksittäisen vuoden tietoja, vaan 
vähintään kahden vuoden keskiarvoa. Päästömäärissä on vuosittaista vaihtelua myös 
luonnollisista syistä johtuen, joten periodin käyttäminen vuoden sijaan on perusteltua. Myös 
komission ehdotukseen sisältyy maininta, että komissio on valmis käyttämään vuoden 2006 
päästötietoja vertailussa heti kun tiedot ovat saatavilla. On tärkeää huomata, että useamman 
vuoden käyttäminen laskentaperusteena ei muuta yhteisön päästöoikeuksien kokonaismäärää. 
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Tarkistus 92
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämä direktiivi ei saisi estää 
jäsenvaltioita ylläpitämästä tai ottamasta 
käyttöön muita täydentäviä ja 
rinnakkaisia politiikkoja tai toimenpiteitä, 
joilla pyritään vähentämään yhteisölle 
kuuluvien alojen kokonaisvaikutusta.

Or. en

Perustelu

Koska kasvihuonekaasupäästöjen tehokkaimmasta valvontakeinosta ei ole olemassa 
varmuutta, koko unionin kannalta on kohtuullista antaa jäsenvaltioiden täydentää yhteisön 
järjestelmää ja oppia erilaisista lähestymistavoista, joista syntyy parhaita käytäntöjä.

Tarkistus 93
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Yhteisön järjestelmän taloudellisten 
kokonaisvaikutusten minimoimiseksi on 
tärkeää, että 80 prosenttia päästökaupan 
huutokaupan tuotoista virtaa takaisin 
yhteisön talouksiin. Jäsenvaltioille olisi 
annettava lupa käyttää tuloja korvaamaan 
kuluttajille korkeammat hinnat ja 
yrityksille korkeammat kustannukset 
esimerkiksi alentamalla vääristäviä 
veroja. Olisi käsiteltävä myös sosiaalisia 
näkökohtia. Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 20 
prosenttia päästöoikeuksien huutokaupan 
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prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä; energiatehokkuuden 
lisäämistä 20 prosentilla vuoteen 2020 
mennessä koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen 
rahastoon; metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

tuotosta käytetään seuraaviin: metsien 
hävittämistä estävät sekä metsitystä ja 
metsien uudistamista edistävät toimet; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen EU:n alueella; 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi ja kehitysmaiden 
sopeutumista edistävät toimenpiteet. Tämä 
osuus on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. en

Perustelu

Tulojen osoittaminen tiettyyn tarkoitukseen nostaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
liittyviä yhteiskunnallisia kustannuksia, kun rajataan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia korvata 
hiilen tosiasiallisen hinnan nousua korvaamalla kuluttajille tuloverojen tai alempien 
yhtiöverojen avulla. Sen vuoksi ainoastaan 20 prosenttia huutokauppaamisen tuotoista olisi 
osoitettava tiettyyn tarkoitukseen, kuten metsien häviämisen vähentämiseen, ja 
sopeuttamistoimenpiteisiin, joita pidetään kaikkein tärkeimpinä.
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Tarkistus 94
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 100 
prosenttia päästöoikeuksien huutokaupan 
tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. 

Adlib Express Watermark



AM\732961FI.doc 55/92 PE409.565v01-00

FI

kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. fr

Perustelu

EU:n on kyettävä investoimaan enemmän energiateknologioihin ja hiilidioksidia vähentäviin
teknologioihin, jotka ovat oleellisen tärkeitä valmistautumiselle vähennyksiin vuoteen 2050 
mennessä. Jos yhteisön tasolla käytetään 100 prosenttia huutokaupan tuotosta, 
eurooppalainen tutkimustoiminta voidaan järjestää hyvin Yhdysvaltoihin ja Japaniin 
verrattua.

Tarkistus 95
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto
käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
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uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen, erityisesti ”älykkään 
sähköverkon” rakentaminen; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Vähintään 
50 prosenttia tuloista olisi käytettävä 
tarvittaviin ilmastotoimenpiteisiin 
kehitysmaissa. Lisäksi päästöoikeuksien 
huutokaupan tuottoja olisi käytettävä 
yhteisön järjestelmästä aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten kattamiseen. 
Olisi säädettävä, että huutokaupasta 
saatavien varojen käyttöä näihin 
tarkoituksiin on valvottava. Tätä koskeva 
ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\732961FI.doc 57/92 PE409.565v01-00

FI

Tarkistus 96
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; osallistuminen 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon; metsien 
hävittämistä estävät ja kehitysmaiden 
sopeutumista helpottavat toimenpiteet sekä 
yhteiskunnalliset kysymykset kuten sähkön 
mahdollisten hinnankorotusten vaikutukset 
pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä 
osuus on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Innovoinnin edistämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sijoitettava 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotosta 
vähintään 50 prosenttia sellaisiin 
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näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

yrityksiin, jotka sijoittavat vihreisiin 
teknologioihin, mukaan luettuina 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi. Olisi säädettävä, 
että huutokaupasta saatavien varojen 
käyttöä näihin tarkoituksiin on valvottava. 
Tätä koskeva ilmoitus ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n perustamissopimuksen 
88 artiklan 3 kohdassa määrätystä 
velvollisuudesta ilmoittaa tietyistä
kansallisista toimenpiteistä. Tällä 
direktiivillä ei rajoiteta EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
mukaisesti mahdollisesti toteutettavien 
valtiontukea koskevien menettelyjen 
tulosta.

Or. nl

Perustelu

Vähintään puolet päästöoikeuksien huutokaupan tuotosta on palautettava osallistuville 
yrityksille, edellyttäen että ne puolestaan sijoittavat puhtaisiin teknologioihin tai hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin liittyviin tekniikoihin.

Tarkistus 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto
käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
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käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. en

Perustelu

Huutokauppaamisen koko tuotto olisi käytettävä ilmastonmuutoksen vastustamiseen.
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Tarkistus 98
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto
käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Lisäksi
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
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näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta. 

toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 99
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 50 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta ajanjaksolla 2013–
2020 käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
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energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta. Päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatujen tuottojen 
käyttämisellä metsien hävittämisen 
estämisen ja muiden kestävien 
metsähankkeiden ja -toimien tukemiseen 
on täydennettävä markkinapohjaisia 
ohjaustoimenpiteitä esimerkiksi sallimalla 
laitosten toiminnanharjoittajien käyttää 
yhteisön järjestelmän metsäpohjaisia 
päästövähennyshyvityksiä.

Or. en

Perustelu

20 prosentin osuus olisi nostettava 50 prosenttiin, jotta voidaan edistää ilmastonmuutokseen 
sopeutumista edistävää innovointia. Markkinapohjaiset ohjaustoimenpiteet, kuten 
metsäpohjaiset päästövähennyshyvitykset, ovat sitä paitsi tehokkaimpia keinoja tarjota 
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kehitysmaille tarvittavat kannustimet ja investoinnit, joiden avulla ne voivat hillitä metsien 
hävittämistä ja sitoutua kestäviin metsitys- ja metsänistutushankkeisiin ja -toimiin.

Tarkistus 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Päästöoikeuksien 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 50 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään yhteisön 
tasolla seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
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huutokaupan tuottoja olisi käytettävä 
yhteisön järjestelmästä aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten kattamiseen.
Olisi säädettävä, että huutokaupasta 
saatavien varojen käyttöä näihin 
tarkoituksiin on valvottava. Tätä koskeva 
ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

yhtiöverotuksesta. Päästöoikeuksien 
huutokaupan tuottoja olisi käytettävä 
yhteisön järjestelmästä aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten kattamiseen. 
Olisi säädettävä, että huutokaupasta 
saatavien varojen käyttöä näihin 
tarkoituksiin on valvottava. Tätä koskeva 
ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. fr

Perustelu

EU:n on kyettävä investoimaan enemmän energiateknologioihin ja hiilidioksidia vähentäviin 
teknologioihin, jotka ovat oleellisen tärkeitä valmistautumiselle vähennyksiin vuoteen 2050 
mennessä. Jos yhteisön tasolla käytetään 50 prosenttia huutokaupan tuotosta, eurooppalainen 
tutkimustoiminta voidaan järjestää hyvin Yhdysvaltoihin ja Japaniin verrattua.

Tarkistus 101
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen;
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 50 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
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käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. en
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Tarkistus 102
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
vähintään 20 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupan tuotosta käytetään seuraaviin:
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen; ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen; päästöjen 
vähentämistä ja muutoksen seurauksiin 
sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen; uusiutuvia 
lähteitä käyttävien energiamuotojen 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa EU:n 
sitoumus uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto 
käytetään seuraaviin: ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen; tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen; uusiutuvia 
lähteitä käyttävien energiamuotojen 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa EU:n 
sitoumus uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä;
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
yhteiskunnalliset kysymykset kuten sähkön 
mahdollisten hinnankorotusten vaikutukset 
pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä 
osuus on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
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näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. pl

Perustelu

Olisi järkevämpää käyttää päästöoikeuksien huutokauppaamisesta saadut tulot 
ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämiseen kuin pyrkiä torjumaan ilmastonmuutoksen 
oletettuja syitä, joita ei ole aukottomasti näytetty tieteellisesti toteen. Ilmastonmuutoksen syitä 
ei ole vielä täysin selvitetty, ja ne ovat todennäköisesti syklisiä luonteeltaan.

Tarkistus 103
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 20 
prosenttia päästöoikeuksien huutokaupan 
tuotosta käytetään seuraaviin: 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen; 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen; päästöjen vähentämistä ja 
muutoksen seurauksiin sopeutumista 
koskevan tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen; uusiutuvia lähteitä 
käyttävien energiamuotojen kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa EU:n sitoumus 
uusiutuvan energian 20 prosentin 
osuudesta vuoteen 2020 mennessä; 
energiatehokkuuden lisäämistä 20 
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prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon;
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen huomioon 
mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä ensisijaisesti päästöjen 
vähentämiseksi tehtävien investointien 
rahoittamiseen ja niihin kannustamiseen 
ja yhteisön järjestelmästä aiheutuvien 
hallinnollisten kustannusten kattamiseen. 
Olisi säädettävä, että huutokaupasta 
saatavien varojen käyttöä näihin 
tarkoituksiin on valvottava. Tätä koskeva 
ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

Or. hu
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Tarkistus 104
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Jotta ilmastonmuutoksen torjuntaa 
ja siihen mukautumista koskevien EU:n 
toimien ja kolmansien maiden toimien 
välillä vallitsisi asianmukainen tasapaino, 
50 prosenttia päästöoikeuksien 
huutokaupasta saaduista tuloista olisi 
investoitava EU:n sisälle ja loput 
kehitysmaihin, jotta otettaisiin huomioon 
kehitysmaiden suurempi haavoittuvuus 
ilmastonmuutosta kohtaan, niiden 
rajalliset resurssit sen torjumiseksi ja 
teollistuneiden maiden vastuu kyseisestä 
ongelmasta.

Or. en

Perustelu

Kehitysmaat tulevat kärsimään suhteettoman paljon ilmastonmuutoksen vaikutuksista, vaikka 
historiallisesti ne eivät ole olleet mukana aiheuttamassa ongelmaa. Usein niillä ei ole 
resursseja torjuntatoimien rahoittamiseksi. Näistä syistä on toivottava, että huutokaupasta 
saatavat rahat jaetaan kehitysmaiden ja unionin sisällä toteutettavien hankkeiden kesken.

Tarkistus 105
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Jotta edistettäisiin hankkeiden 
oikeudenmukaista ja kustannustehokasta 
jakamista kolmansissa maissa ja kaikkia 
johdanto-osan 15 kappaleessa 
tarkoitettuja toimia koskevien parhaiden 
käytäntöjen levittämistä, olisi perustettava 
mekanismeja, joilla varmistetaan eri 
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jäsenvaltioiden toteuttamia toimia 
koskevien tietojen todellinen jakamien.

Or. en

Perustelu

On tärkeää koordinoida hyvin niitä jäsenvaltioiden hankkeita, joiden on tarkoitus täyttää 10 
artiklan 3 kohdan velvoitteet, varmistetaan varojen suuntaaminen tarpeellisimpiin ja 
tehokkaimpiin hankkeisiin, sillä päällekkäisyyksiä on vältettävä.

Tarkistus 106
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Maailmanlaajuisen metsien 
hävittämisen laajuuden ja nopeuden 
vuoksi on ehdottoman välttämätöntä 
sallia, että laitosten toiminnanharjoittajat 
voivat käyttää vältetystä metsän 
hävittämisestä, metsittämis- ja metsien 
uudistamishankkeista ja -toimista 
kehitysmaissa saatuja hyvityksiä, ja 
varmistaa, että yhteisön järjestelmän 
mukaisesta huutokaupasta saatavat tulot 
käytetään toimintavalmiuksien 
kehittämisen tukemiseen kehitysmaissa, 
jotta niiden metsätaloushankkeet ja 
-toimet olisivat uskottavia kansainvälisillä 
hiilimarkkinoilla. Lisäksi EU:n tulisi 
edistää metsien hävittämisen 
vähentämistä ja metsittämisen ja 
metsänuudistamisen edistämistä koskevan 
kansainvälisesti tunnustetun 
markkinapohjaisen järjestelmän 
perustamista. Jäsenvaltioiden tulisi 
maksaa mainitut varat "halukkaiden 
maiden liittoutuman" pohjalta EU:n tai 
kansainväliseen rahastoon 
toimintavalmiuksien kehittämisen 
tukemiseksi.
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Or. en

Perustelu

Markkinapohjaiset ohjaustoimenpiteet ovat tehokkaimpia keinoja tarjota kehitysmaille 
tarvittavat kannustimet ja investoinnit, joiden avulla ne voivat hillitä metsien hävittämistä ja 
sitoutua kestäviin metsänistutus/ metsityshankkeisiin ja -toimiin. Päästöoikeuksien 
huutokauppatuloista saatavia varoja olisi käytettävä tukemaan toimintavalmiuksien 
kehtitämistä, joka tarjoaa perustaan uskottavalle markkinapohjaiselle metsien tuhoutumisen 
välttämiselle ja metsänistutus- ja metsityshankkeille ja -toimille kehitysmaissa.

Tarkistus 107
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Maailmanlaajuisen metsien 
hävittämisen laajuuden ja nopeuden 
vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että 
yhteisön järjestelmän mukaisesta 
huutokaupasta saatavat tulot käytetään 
metsien hävittämisen vähentämiseen sekä 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
edistämiseen. Lisäksi EU:n tulisi edistää 
metsien hävittämisen vähentämistä ja 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
edistämistä koskevan kansainvälisesti 
tunnustetun markkinapohjaisen 
järjestelmän perustamista. 
Jäsenvaltioiden tulisi maksaa mainitut 
varat EU:n tai kansainväliseen rahastoon, 
joka kansainvälisesti jakaa varoja 
tehokkaasti edellä mainittuun ja muihin 
tarkoituksiin.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 72/92 AM\732961FI.doc

FI

Tarkistus 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Energia on ihmisen perustarpeita, 
mutta yhä useammalla EU:n 
kansalaisella ei ole varaa maksaa 
energialaskujaan ja heistä on tulossa niin 
sanottuja energiaköyhiä. Heikossa 
asemassa olevia asiakkaita kuten 
ikääntyneitä, vammaisia ja matalan 
tulotason talouksia tämä rasittaa eniten. 
Siksi jäsenvaltioiden olisi laadittava 
kansallisia toimintasuunnitelmia 
energiaköyhyyden torjumiseksi ja 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden 
tarvitsemien energiatoimitusten 
varmistamiseksi. Osa 
huutokauppatuloista olisi käytettävä 
energiaköyhyyttä lieventäviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Perustelu

Huutokauppatuloja pitäisi käyttää energiaköyhyyden lieventämiseen.

Tarkistus 109
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Ottaen huomioon, että metsien 
tuhoutumisen estämiseen, metsittämiseen 
ja metsänuudistamiseen varatut 
huutokauppatulot eivät riitä pysäyttämään 
maailmanlaajuista metsien tuhoutumista, 
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tarvitaan lisätoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

On oltava realistisia, eikä saa teeskennellä, että edellä mainitut ongelmat ratkaistaan 
20 prosentin huutokauppatuloilla.

Tarkistus 110
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

(16) Päästökauppa on väline, jolla on 
tarkoitus auttaa saavuttamaan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevat tavoitteet minimikustannuksin. 
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuvalla päästöoikeuksien ilmaisella 
jakamisella asetetaan tarvittavat 
tehokkuuden parantamista koskevat 
kannustimet. Sekä osallistuville laitoksille 
että epäsuorasti kuluttajille aiheutuvat 
yhteisön järjestelmän synnyttämät 
kustannukset voidaan näin rajata 
rahoitustarpeisiin, jotka koskevat 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Päästökaton mukaisesti edelleen sallitut 
hiilidioksidipäästöt eivät siis aiheuta 
kustannuksia yhteisölle. Ne aiheuttavat 
niitä vain siinä tapauksessa, että niihin 
sovelletaan tulevia, tiukempia 
vähennystavoitteita. Tällainen 
rajoittaminen ei mitenkään vaaranna 
ilmastonmuutospolitiikan tavoitteita. 
Hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteen saavuttaminen 
voidaan varmistaa asettamalla 
vertailuarvot oikein. Mahdollisuus säätää 
vertailuarvoja alaspäin tulevina vuosina 
luo turvallisuutta sen suhteen, että 
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yleinen vähentämistavoite todella 
saavutetaan. Edellä esitetyn vuoksi 
vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon 
perustuva päästöoikeuksien ilmaisen 
jakamisen olisi vuodesta 2013 oltava 
vakiokäytäntö kaikkien alojen ja koko 
ajanjakson osalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 111
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa. 
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin.
Sähköntuottajien, jotka tuottavat lämpöä 
tai jäähdytystä direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla,
pitäisi saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos
lämpöä tai jäähdytystä toimitetaan 
laitoksille aloilla, joilla on hiilivuodon 
riski. Päästöoikeuksien myöntäminen 
lämmön tai jäähdytyksen tuottajille olisi 
oltava samanlaista kuin päästöoikeuksien 
myöntäminen aloille, jotka käyttävät 
lämpöä tai jäähdytystä.
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Or. en

Perustelu

Kaikkien lämpöä tai jäähdytystä tuottavien laitosten tasa-arvoinen kohtelu. CCS-järjestelmä 
tarvitsee väliaikaista kannustusta, eikä sitä pidä siten jättää ilmaisten päästöoikeuksien 
ulkopuolelle. 

Tarkistus 112
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa. 
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
kaikilla aloilla yhdistettynä 
päästöoikeuksien tuontivaatimukseen 
(AIR), koska niillä on muun muassa
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin, jos 
tulevan kattavan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy.

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaan kulutukseen. Ilmainen jakaminen häiritsee 
markkinamekanismin toimintaa, kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja palkitsisi parhaita toimijoita mitä tehokkaimmin. Hiilivuoto ja 
eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet 
kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava 
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päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.

Tarkistus 113
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa.

Or. en

Perustelu

Kaikkien päästöoikeuksien huutokaupan olisi oltava vakiokäytäntö. Sitä vaaditaan, jos 
yritykset haluavat saada asianmukaisia kannustimia niiden toiminnasta johtuvien 
ympäristökustannusten rajoittamiseen. Ja jos päästöoikeuksia ei jaeta ilmaiseksi muilla 
aloilla, ei ole tarvetta erityisjärjestelyihin tehokkaalle yhteistuotannolle, mikä loisi 
epätasaiset lähtökohdat verrattuna kaukolämpöön ja itse tuotettuun energiaan.
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Tarkistus 114
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat 
saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 115
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
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voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Lämmön tuottamisen
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla 
taloudellisesti perusteltua lämmön 
kysyntää varten ja lämmön toimittamisen 
tehokasta kaukolämpöä varten 
ympäristön suojelua koskevien 
valtionavun suuntaviivojen mukaisesti 
olisi saatava ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
varmistetaan yhdenvertainen kohtelu 
kaikille lämmöntuottajille, joita yhteisön 
järjestelmä ei koske.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 116
Adam Gierek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
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Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä ja 
jäähdytystä direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla 
saavat ilmaisia päästöoikeuksia 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetusta 
lämmöstä tai jäähdytyksestä, 
hiilidioksidikustannusten noususta 
johtuvan kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi.

Or. pl

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyvään lämmöntuotantoon sovellettujen vaatimusten on 
oltava tasapainossa lämmöntuotantoon EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolella 
sovellettujen vaatimusten kanssa. Yli 20 MW:n lämpövoimaloissa tuotetun lämmön on 
kilpailtava EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomissa alle 20 MW:n laitoksissa 
tuotetun lämmön kanssa. Sähkön ja lämmön tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettuun 
lämpöön olisi kilpailun vääristymisen välttämiseksi sovellettava samoja ehtoja kuin lämpöön, 
joka tuotetaan energialähteistä, joihin sovelletaan ilmaisia päästöoikeuksia tai joita tuetaan 
muulla tavoin EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Tehokkaalla yhteistuotannolla 
tuotetulle lämmölle olisi myönnettävä ilmaisia päästöoikeuksia kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi. 

Tarkistus 117
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
fossiilisten polttoaineiden päästöihin 
perustuvan hiilidioksidin talteenottoon ja 
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varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

varastointiin, johon kannustetaan sen sijaan 
sillä, että varastoituihin päästöihin liittyviä 
oikeuksia ei tarvitse palauttaa. 
Toimenpiteet, joilla vahvistetaan 
yksityiskohdat hiilidioksidin suhteen 
neutraalien polttoaineiden päästöjen 
talteenoton ja varastoinnin hyvittämiselle, 
on toteutettava yhdenmukaisella tavalla.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Biomassaa tai -jätettä käyttävä yhteispoltto hiilivoimalaitoksissa on kustannustehokas 
vaihtoehto uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämisessä Euroopassa. On tärkeää 
varmistaa, että yhteispoltto säilyy houkuttavana vaihtoehtona yhdessä CCS-järjestelmän 
kanssa. Investointien varmistamiseksi CCS-järjestelmään on sen vuoksi ehdotettu, että sille 
pitäisi hyvittää kasvihuonepäästöjen varastoiminen polttoaineista, jotka ovat hiilidioksidin 
suhteen neutraaleja, ja se, että itse asiassa se poistaa kasvihuonekaasuja ilmakehästä.

Tarkistus 118
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen kasvavat kustannukset
hintoihin. Hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen kustannusten nousun 
aiheuttaman kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi sähköntuottajille, jotka 
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liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa.
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

tuottavat lämpöä tai jäähdytystä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, olisi 
myönnettävä mainittua lämmön tai 
jäähdytyksen tuotantoa koskevia ilmaisia 
päästöoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 119
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten ja muiden alojen, kuten 
ilmailun ja öljynjalostamojen osalta, jotka 
voivat siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 120
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin.
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi voidaan 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotetulle 
lämmölle myöntää ilmaisia 
päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Or. pl

Perustelu

Ilmaisia päästöoikeuksia lämmöntuotannosta olisi myönnettävä kaikille tehokkaaseen 
yhteistuotantoon osallistuville sähköntuottajille eikä vain 1 artiklassa tarkoitetuille 
sähköntuottajille.

Tarkistus 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien (16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
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päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille hiilidioksidipäästöihin, jotka 
syntyvät niiden oman toiminnan 
tuloksena, koska hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin kannustetaan 
sillä, että varastoituihin päästöihin, jotka 
muussa tapauksessa olisivat joutuneet 
ympäristöön, liittyviä oikeuksia ei tarvitse 
palauttaa. Kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi sähköntuottajat, jotka 
tuottavat lämpöä direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla, 
voivat saada ilmaisia päästöoikeuksia, jos 
tällaiselle lämmöntuotannolle muiden 
alojen laitoksissa annetaan ilmaisua 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että ilmaisia päästöoikeuksia ei anneta päästöihin, joita syntyy talteenotosta, 
kuljettamisesta ja varastoinnista, mutta että varastoitu hiilidioksidi otetaan huomioon 
tarkkailussa eikä synnytä tarvetta palauttaa vastaavaa oikeuksien määrää. Näillä 
selvennyksillä kannustetaan talteenottoon ja varastointiin.

Tarkistus 122
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
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hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Lämmön tuottamisen
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla ja lämmön 
toimittamisen tehokasta kaukolämpöä 
varten ympäristön suojelua koskevien 
valtionavun suuntaviivojen mukaisesti 
olisi saatava ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
varmistetaan yhdenvertainen kohtelu 
kaikille lämmöntuottajille, joita yhteisön 
järjestelmä ei koske.

Or. en

Perustelu

Lämpömarkkinoilla vallitsee kilpailu, eikä päästökauppajärjestelmä kata suurinta osaa näistä 
markkinoista, joka muodostuu yksittäisistä, fossiilisia polttoaineita käytävistä 
lämpökattiloista. Jotta vältetään päästöjen lisääntyminen lämpömarkkinoiden muilla kuin 
kauppaan perustuvilla osilla, laitoksia olisi kohdeltava samoin kuin teollisuutta markkinoilla, 
joilla hiilivuodon riski on olemassa.

Tarkistus 123
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi –
vähintään kahtatoista 
demonstrointihanketta lukuun ottamatta –
antaa hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen sijaan 
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vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

sillä, että varastoituihin päästöihin liittyviä 
oikeuksia ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottamat kannusteet eivät riitä takaamaan vähintään kahdentoista 
demonstrointihankkeen pikaista toteuttamista.

Tarkistus 124
Norbert Glante

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi –
vähintään kahtatoista 
demonstrointihanketta lukuun ottamatta –
antaa hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen sijaan 
sillä, että varastoituihin päästöihin liittyviä 
oikeuksia ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 86/92 AM\732961FI.doc

FI

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että kaikki tekniset menettelyt hiilidioksidin talteen ottamiseksi ja kaikki erilaiset 
varastointivaihtoehdot testataan. Siksi tarvitaan vähintään kaksitoista demonstrointihanketta. 

Tarkistus 125
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia. 
Kun sähköä tuotetaan tehokkaalla 
yhteistuotannolla muissa kuin 
sähköntuotantolaitoksissa, 
yksityiskohtaisessa ilmaisten 
päästöoikeuksien laskentamenetelmässä 
sähköntoimittamiseen liittyvälle lämmölle 
on otettava huomioon kakki tehokkaaseen 
yhteistuotantoon liittyvät hiilisäästöt.

Or. en
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Perustelu

Vertailuarvosäännöissä olisi varmistettava, että otetaan täysimääräisesti huomioon 
yhteistuotannon hiiliedut ja että tehokasta yhteistuotantoa ei korvata matalatehoisilla 
kattiloilla.

Tarkistus 126
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin.
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että 
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi 
antaa hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen sijaan 
sillä, että varastoituihin päästöihin liittyviä 
oikeuksia ei tarvitse palauttaa. Kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

Or. pl

Perustelu

Jos päästöoikeuksien huutokauppa laajennetaan koskemaan koko energia-alaa, fossiilisista 
energialähteistä tuotetun sähkön hinta nousee nopeasti. Kansalaiset ja elinkeinoelämä eivät 
ehkä selviydy tällaisesta hinnannoususta maissa, joiden energiatuotanto perustuu fossiilisiin 
energialähteisiin (esim. Puola).
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Tarkistus 127
Caroline Lucas

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin sekä uusia uusiutuvia 
energialähteitä koskevien teknologioiden 
pitkän aikavälin kannustin perustuu 
siihen, että pysyvästi varastoitua tai 
vältettyä sähköntuotannon hiilidioksidia 
koskevia päästöoikeuksia ei tarvitse 
luovuttaa. Lisäksi ensimmäisten 
kaupallisten laitosten käyttöönoton 
nopeuttaminen edellyttää 
huutokappatulojen käyttämistä ja 
päästöoikeuksien varaamista uusille 
osallistujille tarkoitetusta päästöoikeuden 
varauksesta varman palkkion 
rahoittamiseksi varastoiduista tai 
vältetyistä hiilidioksiditonneista 
ensimmäisille sellaisille EU:n tai 
kolmannen valtion laitoksille, jotka ovat 
ratifioineet tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen teollis- ja 
tekijänoikeuksien jakamisesta teknologiaa 
varten.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksen 4 perusteella uudet uusiutuva energialähteitä koskevat teknologiat, 
joita ei ole kaupallisesti testattu, on sisällytetty ylimääräiseen rahoitusmekanismiin. 180 GW 
uutta tuulivoimakapasiteettia vuoden 2020 loppuun mennessä auttaisi välttämään päästöjen 
määrän, joka vastaa 70 prosenttia ehdotetusta yhteisön päästökauppajärjestelmään 
perustuvasta vähentämistavoitteesta. Uusien laajamittaisten innovaatioiden tukeminen 
uusiutuvien energialähteiden alalla on todellinen mahdollisuus antaa alkusysäys 
teknologioille, joilla tulee olemaan merkittävä osuus tavoitteiden saavuttamisessa sekä 
EU:ssa että maailmanlaajuisesti. (Muutokset esittelijän tarkistukseen 4 on alleviivattu).
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Tarkistus 128
Adam Gierek

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tärkein pitkän aikavälin kannuste 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin on päästöoikeuksien 
puuttuminen, joka johtaisi hiilidioksidin 
lopulliseen varastointiin. Huutokaupoista 
saadut tulot olisi lisäksi käytettävä 
kahdentoista uuden 
demonstrointihankkeen kehittämiseen.
Järjestelmään liittyville 
toiminnanharjoittajille olisi myönnettävä 
varastoista lisäoikeuksia. 
Demonstrointihankkeet olisi valittava 
komission EU:n laajuisesti järjestämässä 
tarjouskilpailussa. EU:n tukimekanismin 
olisi oltava myös niiden kolmansien 
maiden käytettävissä, jotka ratifioivat 
tulevan kansainvälisen 
ilmastosopimuksen.

Or. pl

Perustelu

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie 
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun
merkkimäärän.)
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Tarkistus 129
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Huolimatta siitä, onko lämpö 
tuotettu yhdessä sähkön kanssa, 
teollisuuden, kaukolämmityksen tai 
muiden kuluttajien käyttöön toimitetun 
lämmön olisi saatava ilmaiset 
päästöoikeudet samassa suhteessa kuin 
ne, jotka annetaan asianomaisille 
teollisuudenaloille. Huolimatta siitä, onko 
lämpö tuotettu yhdessä sähkön kanssa, 
ympäristön suojelua koskevia valtionavun 
suuntaviivoja vastaavien perusteiden 
mukaisesti tuotetun kaukolämmön pitäisi 
saada 100-prosenttisesti ilmaiset 
päästöoikeudet, jotta varmistetaan 
yhdenvertainen kohtelu kaikille 
lämmöntuottajille, joita yhteisön n 
päästökauppajärjestelmä ei koske.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 130
Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin pitkäaikavälin kannustin 
perustuu siihen, että pysyvästi varastoitua 
hiilidioksidia koskevia päästöoikeuksia ei 
tarvitse luovuttaa. Lisäksi esittelylaitosten 
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käyttöönoton nopeuttaminen edellyttää 
huutokappatulojen ja ylimääräisten 
päästöoikeuksien myöntämistä 12 
mainitulle sellaisen EU:n laitokselle, joka 
on hyväksytty komission järjestämässä 
EU:n laajuisessa hankintamenettelyssä. 
Mahdollisuus EU:n tukimekanismin 
käyttämiseen olisi oltava myös niillä 
kolmansilla mailla, jotka ovat ratifioineet 
tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen;

Or. en

Perustelu

Yhteisön päästökauppajärjestelmään perustuvalla tukijärjestelmällä voidaan antaa rahoitusta 
tämän nousevan teknologian tarpeisiin. Rahoitus on rajattu ajallisesti, määrällisesti ja 
hankkeiden lukumäärän mukaan. On täsmennettävä myös, että rahoitusta olisi myönnettävä 
hankinta/tarjousmenettelyllä ja se olisi porrastettava sopimaan kaikkiin kolmeen CCS-
teknologiaan. Poliittisen ja julkisen tuen varmistamiseksi kolmansien osapuolien ja/tai 
maiden osallistumismahdollisuutta ei saisi sisällyttää automaattisena 12 esittelylaitoksiin, 
vaan niihin olisi käytettävä EU:n lisärahoitusta.

Tarkistus 131
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin tarkoitetulla tekniikalla 
(CCS-tekiikka) varustetuille vähintään 
kahdelletoista demonstrointihankkeelle 
olisi jaettava ilmaisia päästöoikeuksia 125 
prosenttia ennakoidusta 
tuotantomäärästä. Oikeuksia olisi jaettava 
aikaisintaan vuodesta 2013 lähtien, kaksi 
vuotta ennen suunniteltua tuotannon 
aloittamista.

Or. de
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Perustelu

Ilmaisten päästöoikeuksien jakamisella aikaisessa vaiheessa on tarkoitus kannustaa pikaisiin 
investointeihin.
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