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Tarkistus 363
Jens Holm

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

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla Poistetaan.

Yhteisön laajuiset siirtymäsäännökset 
yhdenmukaistetusta ilmaisjaosta

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

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

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

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

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

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

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, 
jonka perusteella lasketaan niille 
laitoksille myönnettävät päästöoikeudet, 
jotka harjoittavat toimintaa vuonna 2013 
ja saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi 
kaudella 2008–2012, ei saa suhteessa 
koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.
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5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. 
Näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

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

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

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

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

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

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

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Kaikkien päästöoikeuksien huutokaupan olisi oltava heti vakiokäytäntö, koska ilmaiset 
päästöoikeudet eivät tarjoa vaadittuja kannustimia, joilla varmistetaan, että yritykset 
minimoivat toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Hiilivuotoja estävät toimet ovat 
toivottavia, mutta ne eivät edellytä ilmaisia päästöoikeuksia niille teollisuudenaloille, jotka 
ovat kasvihuonekaasujen suurimpia aiheuttajia.

Tarkistus 364
Caroline Lucas

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön laajuiset siirtymäsäännökset 
yhdenmukaistetusta ilmaisjaosta

Päästöoikeuksien tuontia koskeva 
vaatimus

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
maahantuojat velvoitetaan palauttamaan 
päästöoikeuksia yhdenmukaistetulla 
tavalla maahantuotujen 
energiaintensiivisten tavaroiden osalta, 
jos kyseinen ala ei saa yhteisön 
järjestelmästä ilmaisia päästöoikeuksia.

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 

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

oikeuksia ja jotka ovat erittäin alttiita 
hiilivuodolle, ovat tasavertaisessa 
asemassa kolmansien maiden laitosten 
kanssa.

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

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
edellä tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että vaaditaan 
päästöoikeuksien tuontivaatimus (AIR), 
jos se on kyseisen sopimuksen mukaisesti 
täysin perusteltua.

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

2. Vuodesta 2013 päästöoikeuksien 
tuontivaatimusta sovelletaan tavaroihin, 
joiden on 5 kohdan mukaisesti määritetty 
olevan erityisen alttiita hiilivuodolle tai 
joihin kohdistuu kansainvälistä kilpailua 
kunnes muiden maiden ja 
hallintoyksiköiden on toteutettava sitovia 
ja todennettavia toimia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi. Tavaroiden 
maahantuojat velvoitetaan palauttamaan 
päästöoikeuksia, kun
a) komissio on määrittänyt 23 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti, että maan tai hallintoyksikön, 
jossa tavara tuotettiin, ei tarvitse toteuttaa 
sitovia ja todennettavia toimia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi sekä
b) kyseisiä tavaroita varten on vahvistettu 
menetelmä 3 kohdan mukaisesti.
Päästöoikeuksien tuontia koskevaa 
vaatimusta ei sovelleta tavaroihin, jotka 
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on tuotettu EU:n 
päästökauppajärjestelmään yhdistetyissä 
maissa tai hallinnollisissa yksiköissä 
25 artiklan mukaisesti.

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

3. Komissio laskee yksittäisen tavaran tai 
tavaraluokan tuotannon keskimääräiset 
kasvihuonekaasupäästöt yhteisössä ottaen 
huomioon 14 artiklan mukaisesti 
riippumattomasti todennettujen raporttien 
tiedot ja kaikki EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvat 
asianmukaiset päästöt. Komissio 
vahvistaa 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
menetelmät, joita käytetään 
päästöoikeuksien tuontivaatimuksen 
laskentaan sellaisia tavaroita tai 
tavaraluokkia varten, jotka ovat erittäin 
alttiita hiilivuodolle tai joihin kohdistuu 
kansainvälistä kilpailua, niin, että se 
vastaa yksittäisten tavaroiden eri puolilla 
yhteisöä tapahtuvan tuotannon 
keskimääräisiä kasvihuonekaasupäästöjä 
kerrottuna maahantuotujen tavaroiden 
tonnimäärällä.

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

4. Jotta menetelmät olisi helpompi 
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti, komissio 
voi 14 ja 15 artiklan mukaisesti 
annettavissa asetuksissa asettaa 
toiminnanharjoittajille erityisiä 
vaatimuksia raportoida tavaroiden 
tuotannosta ja säätää, että raportoidut 
tiedot todennetaan riippumattomasti.

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

5. Edellä 1 kohdassa vahvistetut 
edellytykset täyttävät tavaroiden 
maahantuojat velvoitetaan antamaan 
kirjallinen ilmoitus kyseisestä tuonnista.
Kirjallisessa ilmoituksessa on 
vahvistettava, että maahantuotavista 
tavaroista on palautettu yhteisön 
rekisteriin 3 kohdan mukaisesti määritetty 
riittävä määrä päästöoikeuksia komission 
asetuksissa määritettävien erityisten 
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tarkoitetulla lineaarisella määrällä. hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.
6. Viisi prosenttia 9 ja 9 a artiklan 
mukaisesti kaudeksi 2013–2020 
määritellystä koko yhteisön
päästöoikeuksien lukumäärästä varataan 
uusille osallistujille enimmäismääränä, 
joka voidaan jakaa uusille osallistujille 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annettujen sääntöjen perusteella.

6. Päästöoikeuksien tuontivaatimus 
voidaan täyttää EU:n päästöoikeuksilla 
tai kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksilla, joka tunnustetaan 
vaativuudeltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.

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

7. Komissio hyväksyy kaikki
päästöoikeuksien tuontivaatimusta 
koskevat säännökset ja 
täytäntöönpanotoimenpiteet 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti 
ja ne on pantava täytäntöön viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2012.

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

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

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

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

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

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

a) missä määrin huutokauppa johtaisi
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa on johtanut
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaa kulutusta. 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 
päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.
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Tarkistus 365
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

Yhteisön laajuiset siirtymäsäännökset 
yhdenmukaistetusta ilmaisjaosta

Yhdenmukaistettu päästöoikeuksien 
ilmainen jakaminen hiilivuodon riskin 

vähentämiseksi, jos kansainväliseen 
sopimukseen ei päästä

Or. en

Tarkistus 366
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla, jos 
kansainväliseen sopimukseen ei päästä 
ennen sitä. Päästöoikeuksia jaetaan 
ilmaiseksi vain niille aloille, jotka on 
yksilöity hiilivuodon riskille alttiiksi 
9 kohdassa määriteltyjen 
arviointiperusteiden pohjalta.

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

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

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

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio välttää 
ilmaisten päästöoikeuksien jakamista ja 
pyrkii täyteen huutokauppaamiseen 
vuoteen 2013 mennessä.

Or. en

Tarkistus 367
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat jakaa vuodesta 2013 
lähtien kaikki päästöoikeudet ilmaiseksi 
koko kauden ajan. Komissio hyväksyy 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2009
yhteisön laajuisia ja täysin 
yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien
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jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Niiden alojen määrittely, joihin direktiiviä 
sovelletaan, muodostaa kuitenkin 
keskeisen osan, ja siitä on siten tehtävä 
ehdotus perustamissopimuksen 
251 artiklan mukaisesti. 

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

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

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

Or. en

Perustelu

EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi ei tarvita päästöoikeuksien 
huutokauppaa. Huutokauppa nostaisi jyrkästi energian hintoja, haittaisi teollisuuden 
kilpailukykyä ja veisi kuluttajilta ostovoimaa. Parempi vaihtoehto on jakaa päästöoikeuksia 
ilmaiseksi yhdessä yhteisön laajuisten vertailuarvojen ja niitä koskevien jälkitarkistusten 
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kanssa (todellinen tuotanto huomioon ottaen). Päästöoikeuksien huutokauppa 
sähköntuotannossa merkitsee tarpeettomia lisäkustannuksia kuluttajille. Vertailuarvoihin ja 
todelliseen tuotantoon perustuva ilmaisjako tekee päästökauppajärjestelmästä 
tehokkaamman.

Tarkistus 368
Anders Wijkman

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on luotava 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
energiatehokkuutta koskevia 
yhdenmukaisia viitearvoja kunkin alan 
laitoksille, jotka saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia. Kyseisten alakohtaisten 
viitearvojen on perustuttava parhaisiin 
markkinoilla saatavilla oleviin 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
energiatehokkuutta koskeviin tekniikoihin 
ja teknologioihin, mukaan luettuna
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö,
sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto, käyttö ja 
varastointi.

Kullakin alalla vertailuarvo on laskettava 
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mieluiten lopputuotteesta eikä vain 
tuotantopanoksista, jotta maksimoidaan 
kasvihuonekaasupäästöjen ja 
energiatehokkuuden säästöt kaikkialla 
kyseisen alan tuotantoprosessissa.
Laitoksille annetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia korkeintaan niin paljon, 
kuin on ilmoitettu asianmukaisessa 
alakohtaisessa viitearvossa, jotta 
palkitaan energian ja päästöjen suhteen 
tehokkaimmat toimijat. Mikään 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä ei saa kannustaa kyseisen 
alan päästöjen kokonaistason 
lisäämiseen. Mainituissa toimissa voidaan 
ottaa huomioon myös masuunien
palokaasujen päästöt tapauksissa, joissa 
mainittuja palokaasuja ei voida välttää 
teräksen masuunituotannossa; siinä 
yhteydessä toimilla voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
mainittuja kaasuja tuottaville 
masuuneille. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannon nettomyynnille 
kolmannelle osapuolelle.

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

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

Or. en

Tarkistus 369
Robert Goebbels

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

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

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

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

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – luotava yhdenmukaistetut 
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja teknologioihin ja
päästöjen vähentämiseen liittyviä 
kannustimia, eli jakotavassa otetaan 
huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
sähköä, joka syntyy teollisen prosessin 
sivutuotteena lämmön, vesihöyryn tai 
teollisesta prosessista saatavien kaasujen 
käytön kautta.

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

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

Perustelu

Ei pidä rangaista Euroopan teollisuutta, joka teollisissa prosesseissaan ottaa talteen 
energiaa muuttamalla sitä sähköksi.

Tarkistus 370
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

1. Eurooppalaiseen teollisuuteen 
kohdistuu kansainvälistä kilpailua. Jos ei 
ole olemassa kansainvälistä sopimusta, 
jolla luodaan tasapuoliset edellytykset 
kilpaileville aloille, teollisuuden laitoksiin 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
puitteissa sovellettava pääsääntöisesti 
ilmaista päästöoikeuksien jakamista 
tehokkuuden perusteella.

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

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joissa 
määritellään tehokkuuteen perustuva 
ilmainen päästöoikeuksien jakaminen ja
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 

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

hiilivuotojen välttäminen ja teollisuuden 
siirtyminen siten, että oikeudet jaetaan 
siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia eikä sillä kannusteta 
päästöjen lisäämiseen tuotantoyksikköä 
kohden. Näissä toimenpiteissä on myös 
otettava huomioon teollisuuden 
prosesseista saatavien palavien 
jätekaasujen energiakäyttöön liittyvät 
päästöt. Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta 
sähköntuotannolle, paitsi jos sähköä 
tuotetaan teollisuuden käyttöön teollisen 
lämmönkulutuksen (CHP) yhteydessä tai 
teollisten prosessien sivutuotteista; 
tällaisessa jakamisessa on noudatettava 
samoja jakoperiaatteita, joita sovelletaan 
näihin teollisiin toimintoihin, eli 
tehokkuuteen (vertailuarvoihin) 
perustuvaan ilmaiseen jakamiseen.

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

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
edellä tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että päästöoikeuksia 
jaetaan ilmaiseksi ainoastaan, jos se on 
kyseisen sopimuksen mukaisesti täysin 
perusteltua, ja esittää 
lainsäädäntöehdotuksen 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jätekaasujen ja muiden teollisuuden prosessien sivutuotteena saatavien energialähteiden 
tehokas käyttö edistää energiatehokkuutta ja vaikuttaa myönteisesti ilmastoon. 
Teollisuuslaitokset tuottavat näissä prosesseissa sähköä ja lämpöä. Tällaiseen sähkön ja 
lämmön tuotantoon on saatava ilmaiset päästöoikeudet. Tässä suhteessa ei ole ratkaisevaa 
käytetäänkö tuotettu sähkö yrityksessä vai sen ulkopuolella.
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Tarkistus 371
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2010 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
Vertailuarvojen asettamista koskevien 
periaatteiden määrittämisen yhteydessä 
komissio kuulee kyseisiä aloja.

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

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan vertailuarvojen 
perusteella siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia. Sanotun 
rajoittamatta alakohtaisten 
arviointiperusteiden soveltamista, näissä 
säännöissä olisi otettava huomioon
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, yleisesti sovellettavat
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät ja
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä potentiaali, mukaan 
lukien tekninen päästöjen
vähentämispotentiaali. Niiden olisi 
kannustettava vähentämään päästöjä.

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus 2–6 ja 8 kohtaan ei lisää selkeyttä, koska kolmas alakohta sisältää jo 
yhdenmukaistetun vertailuarvojärjestelmän. Suunnitteluvarmuuden vuoksi 
vertailuarvojärjestelmästä olisi päätettävä vuoden 2010 puoliväliin mennessä. Tarkistuksella 
korostetaan vertailuarvojen merkitystä ja tärkeitä ominaisuuksia.

Tarkistus 372
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

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

siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat
ja teknologiat, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi, eikä sillä 
kannusteta päästöjen lisäämiseen. Näissä 
yhdenmukaistetuissa säännöissä voidaan 
ottaa huomioon myös palavien 
jätekaasujen käyttöön liittyvät päästöt, 
kun näiden jätekaasujen tuotantoa ei 
voida välttää teollisessa 
tuotantoprosessissa; tässä tapauksessa 
säännöissä voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
kyseisiä jätekaasuja polttavien laitosten 
toiminnanharjoittajille tai näitä kaasuja 
tuottavien laitosten 
toiminnanharjoittajille. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannon 
nettomyynnille sähköverkkoon.

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

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

Or. en

Perustelu

Aikaistetaan päivämäärää, johon mennessä komission on hyväksyttävä ilmaista jakamista 
koskevat säännöt. Tämä siinä yhteydessä, että 11 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 
jäsenvaltioiden on toimitettava laitosten ja niiden ilmaisten päästöoikeuksien luettelo 
komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2011. Koska jäsenvaltioiden olisi kuultava tästä 
luettelosta sekä asianomaisia laitoksia että kansalaisia (vaikka vain mahdollisten 
tietojenkäsittelyvirheiden havaitsemiseksi), ehdotettu kolmen kuukauden määräaika on liian 
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lyhyt. Lisäksi ilmaisten päästöoikeuksien myöntämistä sähkön nettomyyjille olisi vältettävä 
sähkömarkkinoiden vääristymisen välttämiseksi.

Tarkistus 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kun kyseessä ovat sektorit tai 
teollisuudenalat, jotka ovat alttiina 
"hiilivuodon" riskille, ilmaisten 
kiintiöiden osuus on 100 prosenttia siihen 
asti, kunnes on tehty 28 artiklan 
1 kohdassa määritettyjen 
arviointiperusteiden pohjalta tyydyttävänä 
pidetty kansainvälinen sopimus.

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

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

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

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

varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, poikkeuksena 
yhteistuotantolaitokset ja yksityinen 
sähköntuotanto.

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

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

Or. fr

Perustelu

Ilmaisten oikeuksien myöntämistä koskevien siirtymäsääntöjen käyttöönottoa voidaan 
aikaistaa vuodella ongelmitta. Itse direktiivissä olisi tehtävä selväksi, että sektoreille ja 
teollisuudenaloille, jotka ovat alttiita hiilivuodon riskille, olisi jaettava ilmaiseksi 
päästöoikeuksia, kunnes saavutetaan tyydyttävänä pidettävä kansainvälinen sopimus. 
Tällainen säännös on elintärkeä investointien suunnittelun kannalta EU:ssa. On myös 
tärkeää, että yhteistuotannosta ja yksityisestä sähköntuotannosta ei rangaista.

Tarkistus 374
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 

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

muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

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

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

Kansainvälisen sopimuksen tekemiseen 
asti EU:ssa toimiva energiaintensiivinen 
teollisuus saa ilmaisia päästöoikeuksia 
EU:n ylärajan puitteissa parhaita 
käytettävissä olevia ja teknisesti 
toteuttamiskelpoisia tekniikoita (EU BAT) 
koskeviin arviointiperusteisiin perustuvan 
vertailuarvon mukaisesti.

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

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

Or. fr
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Perustelu

Ilmaisten oikeuksien myöntämistä koskevien siirtymäsääntöjen käyttöönottoa voidaan 
aikaistaa vuodella ongelmitta. Paras tapa edistää kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen tarkoitettuja tekniikoita on määritellä 
erityiset päästöt ja asettaa teknisesti saavutettavissa olevat tavoitteet (vertailuarvot) 
alakohtaisen lähestymistavan pohjalta. Vertailuarvoon perustuva menetelmä antaa 
mahdollisuuden arvioida suoraan ja kansainvälisellä tasolla "vertailukelpoisia ja sitovia 
kasvinhuonepäästöjen vähennyksiä" erilaisten päästökauppajärjestelmien puitteissa.

Tarkistus 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Määritelläkseen yksittäisten alojen 
viitearvojen asettamista koskevat 
periaatteet komissio kuulee kyseisten 
alojen edustajia.

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

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

lisäämiseen. Yksittäisiä teollisuudenaloja 
koskevista erityisistä arviointiperusteista 
riippumatta huomioon on otettava 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat aineet, 
yleisesti sovelletut vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö ja 
päästöjen vähentämispotentiaali, mukaan 
luettuna tekninen potentiaali. Näiden 
toimenpiteiden on kannustettava tiettyjen 
päästöjen vähentämistä. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

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

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

Or. pl

Perustelu

Viittaus 2–6 ja 8 kohtaan ei selvennä tilannetta, koska kolmannessa alakohdassa viitataan jo 
yhdenmukaistettuun viitearvojen määrittämisjärjestelmään. Suunnittelun nimissä viitearvojen 
määrittämisjärjestelmä olisi kehitettävä vuoden 2010 puoliväliin mennessä. Tarkistuksella 
korostetaan, että on tärkeää käyttää viitearvoja ja yhdenmukaistaa tapa, jolla viitearvot 
määritellään, jotta voidaan ottaa huomioon tietyn alan ominaispiirteet samalla kun annetaan 
selkeä kannustin parantaa tuloksia ja kuulla kyseistä alaa.

Tarkistus 376
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 

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

laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Määritelläkseen yksittäisten alojen 
viitearvojen asettamista koskevat 
periaatteet komissio kuulee kyseisten 
alojen edustajia.

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia viitearvojen 
perusteella eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Yksittäisiä teollisuudenaloja 
koskevista erityisistä arviointiperusteista 
riippumatta huomioon on otettava 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat aineet, 
yleisesti sovelletut vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö ja 
päästöjen vähentämispotentiaali, mukaan 
luettuna tekninen potentiaali. Näiden 
toimenpiteiden on kannustettava tiettyjen 
päästöjen vähentämistä. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

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

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

Or. pl
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Tarkistus 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle lukuun ottamatta 
lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia 
sekä energiaintensiivisen teollisuuden 
omaa sähköntuotantoa. Jos oikeuksia 
myönnetään ilmaiseksi omaa 
sähköntuotantoa varten laitokselle, joka 
toimii sektorilla tai alalla, jolla on 
hiilivuodon riski, sähkön käyttävä laitos ei 
voi samanaikaisesti saada oikeutta 
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epäsuoriin päästöihin 8 ja 9 kohdan sekä 
10 b artiklan mukaisesti.

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

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen edellä tarkoitettuja 
toimenpiteitä uudelleen varmistaakseen, 
että päästöoikeuksia jaetaan ilmaiseksi 
ainoastaan, jos se on kyseisen sopimuksen 
mukaisesti täysin perusteltua.

Or. en

Perustelu

Energiaintensiivisen teollisuuden omaa tuotantoa olisi kohdeltava eri tavalla kuin 
sähkölaitosten tuotantoa, koska sen loppukäytön kilpailutilanne on täysin erilainen 
normaaliin sähkölaitokseen verrattuna (kustannuksia ei voida siirtää). Energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen omaa tuotantoa olisi pidettävä energiaintensiivisen liiketoiminnan 
kiinteänä osana, jotta voidaan ottaa huomioon tällaisten yritysten kansainvälinen 
liiketoimintamalli sekä alat/yritykset, jotka muussa tapauksessa saisivat etua ilmaisista 
oikeuksista suoriin ja epäsuoriin päästöihin, kun samalla selkeillä säännöillä estetään omaan 
käyttöön perustuvista epäsuorista päästöistä saatavat kaksinkertaiset oikeudet.

Tarkistus 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2009 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.
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Or. en

Tarkistus 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus 2–6 ja 8 kohtaan ei lisää selkeyttä, koska kolmannessa alakohdassa säädetään jo 
yhdenmukaistetusta vertailuarvojärjestelmästä. Suunnitteluvarmuuden vuoksi 
vertailuarvojärjestelmästä olisi päätettävä vuoden 2010 puoliväliin mennessä.

Tarkistus 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus 2–6 ja 8 kohtaan ei lisää selkeyttä, koska 1 kohdan kolmannessa alakohdassa 
säädetään jo yhdenmukaistetusta vertailuarvojärjestelmästä. Suunnitteluvarmuuden vuoksi 
vertailuarvojärjestelmästä olisi päätettävä vuoden 2010 puoliväliin mennessä.

Tarkistus 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Viittaus 2–6 ja 8 kohtaan ei lisää selkeyttä, koska 1 kohdan kolmannessa alakohdassa 
säädetään jo yhdenmukaistetusta vertailuarvojärjestelmästä. Suunnitteluvarmuuden vuoksi 
vertailuarvojärjestelmästä olisi päätettävä vuoden 2010 puoliväliin mennessä.

Tarkistus 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

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

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

Or. en

Perustelu

Uskomme, että jakamista koskevien sääntöjen hyväksymistä voidaan aikaistaa ja 
ennustettavuutta siten lisätä. Lisäksi komission ehdotus antaa jäsenvaltioille vain kolme 
kuukautta aikaa julkaista kunkin laitoksen ilmaiset oikeudet (kun jakamista koskevia sääntöjä 
aletaan noudattaa 30. kesäkuuta 2011, tämä tarkoittaa 30. syyskuuta 2011), mikä on aivan 
liian vähän. Tällä tarkistuksella tätä aikaa pidennetään tarvittavalla tavalla.

Tarkistus 383
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää saada väline käyttöön mahdollisimman pian, mutta on varmistettava luotettava 
ajoitus.
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Tarkistus 384
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Väline on saatava käyttöön mahdollisimman pian, mutta on varmistettava luotettava ajoitus.

Tarkistus 385
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Maksullinen oikeuksien jakaminen olisi rajattava muuhun kuin yhteistuotannon yhteydessä 
tapahtuvaan sähköntuotantoon, jotta tähän tehokkaimpaan sähköntuotannon muotoon ei 
kohdistu lisärasitusta ja jotta ei toimita ristiriidassa eri maissa sovellettavien yhteistuotantoa 
tukevien mekanismien kanssa.

Tarkistus 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien vertailuarvojen asettamista 
koskevia periaatteita komissio kuulee 
asianomaisia aloja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan vertailuarvojen käyttöä ja niiden tärkeitä ominaispiirteitä: 
yhdenmukaistettu vertailu, joka mahdollistaa alakohtaisten erityispiirteiden huomioon 
ottamisen, vahvat kannustimet suorituskyvyn parantamiseksi sekä kyseisten teollisuudenalojen 
kuuleminen.

Tarkistus 387
Irena Belohorská

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

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – määritettävä 
yhdenmukaistetut vertailuarvot sen 
varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan 
siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat
ja teknologiat sekä päästöjen 
vähentämispotentiaali, mukaan luettuna 
tekninen potentiaali, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi, eikä sillä 
kannusteta päästöjen lisäämiseen. Näissä 
toimenpiteissä on otettava huomioon 
myös palavien jätekaasujen käyttöön 
liittyvät päästöt, kun näiden kaasujen 
tuotantoa ei voida välttää teräksen 
integroiduissa malmipohjaisissa 
tuotantoprosesseissa ja erityisesti 
masuunituotannossa, ja sillä 
edellytyksellä, että oikeudet kohdennetaan 
ilmaiseksi tuotantoprosessille, jossa näitä 
kaasuja syntyy. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannon nettomyynnille 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 19, mutta siinä ei jätetä jätekaasuja koskevan 
päätöksen tekemistä komissiolle vaan varmistetaan, että näille kaasuille myönnetään ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta kannustettaisiin niiden kestävään käyttöön. Lisäksi tarkistuksella 
lisätään vertailukohtien käyttöön tärkeä seikka varmistamalla että tekninen päästöjen 
vähentämispotentiaali otetaan huomioon.
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Tarkistus 388
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – määritettävä 
yhdenmukaistetut alakohtaiset 
vertailuarvot, jotta varmistetaan, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia. Niiden on 
perustuttava tehokkaimpaan tekniikkaan 
ja teknologiaan, ja niissä on otettava
huomioon päästöjen 
vähentämispotentiaali, mukaan luettuna 
tekninen potentiaali, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät ja
biomassan käyttö.

Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien vertailuarvojen asettamista 
koskevia periaatteita komissio kuulee 
asianomaisia aloja.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää määritellä vertailuarvojen asettamisen metodologia. Kalkilla, sementillä ja 
teräksellä on vähemmän päästöjen vähentämismahdollisuuksia kuin esim. 
öljynjalostamoalalla. Tämä on otettava huomioon.
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Tarkistus 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – määritettävä 
yhdenmukaistetut alakohtaiset 
vertailuarvot, jotta varmistetaan, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia. Niiden on 
perustuttava tehokkaimpaan tekniikkaan 
ja teknologiaan, ja niissä on otettava
huomioon päästöjen 
vähentämispotentiaali, mukaan luettuna 
tekninen potentiaali, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät ja
biomassan käyttö. Toimenpiteet eivät saa 
kannustaa lisäämään päästöjä 
tuotantoyksikköä kohti. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien vertailuarvojen asettamista 
koskevia periaatteita komissio kuulee 
asianomaisia aloja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan esittelijän ehdottamia "yhdenmukaistettuja sääntöjä". Tämän 
tehostamiseksi lisätään selvennyksiä:

– Tehokkaimman tekniikan ("edelläkävijä") on oltava vertailuarvojen perustana.

– "Tekninen potentiaali" on olennainen arviointiperuste, kuten voimassa olevan 
direktiivin liitteen III 3 kohdassa säädetään (esim. ottaen huomioon prosesseihin 
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liittyvät päästöt).

– Kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi ei ole yhteydessä vertailuarvojen 
laatimiseen.

– Päästöjen lisääntyminen tuotantoyksikköä kohti olisi estettävä, mutta samalla olisi 
sallittava kasvu.

– Kyseisiä aloja olisi kuultava.

Tarkistus 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden on perustuttava 
soveltuvilla aloilla vertailuarvoihin siten, 
että niillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi ja tarjotaan kannustimia 
tiettyjen päästöjen parantamiseksi 
9 artiklassa määriteltyä yleistä 
vähentämistavoitetta vastaavasti. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle, 
poikkeuksena yhteistuotantolaitokset ja 
yksityinen sähköntuotanto.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää, että yhteistuotannosta ja yksityisestä sähköntuotannosta ei rangaista, jotta 
voidaan maksimoida ympäristönsuojelun laajuus. On olennaista viitata vertailuarvojen 
käsitteeseen kiintiöiden kohdentamismenetelmänä niillä aloilla ja osa-alueilla, joilla tämä on 
mahdollista, kun otetaan huomioon niiden tuotantoprosessien vertailukelpoisuus. Lisäksi on 
tärkeää, että kohdentamisjärjestelmässä olisi ennen kaikkea tarjottava kannustimia, joilla 
parannetaan yksittäisten laitosten tiettyjä päästöjä vähentämättä niiden tuotantovolyymejä.

Tarkistus 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia vertailuarvoja 
käyttämällä. Sanotun rajoittamatta 
alakohtaisten arviointiperusteiden 
soveltamista, huomioon on otettava
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, yleisesti sovellettavat
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö sekä muut tekniset 
ratkaisut, joilla on päästöjen
vähentämispotentiaalia. Toimenpiteillä on 
kannustettava tiettyjen päästöjen 
vähentämiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan vertailuarvojen käyttöä ja niiden tärkeitä ominaispiirteitä:
yhdenmukaistettu vertailu, joka mahdollistaa alakohtaisten erityispiirteiden huomioon 
ottamisen, vahvat kannustimet suorituskyvyn parantamiseksi sekä kyseisten teollisuudenalojen 
kuuleminen. Vaihtoehtoisia tuotantoprosesseja voidaan käyttää vertailuarvoina vain, jos ne 
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ovat yleisesti sovellettavissa. Viittaus nykyisen direktiivin liitteen III potentiaaleihin on 
säilytettävä, jotta voidaan täsmentää vertailuarvojen teknistä luonnetta. Hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi ei ole yhteydessä vertailuarvojen laatimiseen.

Tarkistus 392
Antonio De Blasio

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
suoria ja epäsuoria päästöjä koskevilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, ellei tuotettua 
sähköä käytetä aloilla, jotka ovat suorien 
tai epäsuorien päästöjen aiheuttajia ja 
jotka on luokiteltu herkiksi aloiksi ja jotka 
saavat ilmaisia kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksia tiettyyn rajaan asti.

Or. hu

Perustelu

Ehdotettu lisäys antaa energian tuottajille mahdollisuuden saada ilmaisia päästöoikeuksia 
tasolle, joka vastaa energian käyttöä aloilla ja osa-alueilla, jotka on luokiteltu herkiksi aloiksi 
ja jotka ovat suorien tai epäsuorien päästöjen aiheuttajia (parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin perustuva taso (BAT)). Tämä mahdollistaa hiilivuotojen estämisen sekä 
energiaintensiivisten alojen kilpailukyvyn säilymisen ja aseman säilyttämisen yhteisössä.
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Tarkistus 393
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, poikkeuksena 
vähintään 12 komission valitsemaa 
vähintään 200 MW:n tehoista CCS-
demonstrointilaitosta, jotka käsittävät 
kaikki CCS-teknologiat yhdessä eri 
energiamuotojen sekä varastointi- ja 
kuljetusoptioiden kanssa ja joille 
myönnetään 125 prosenttia odotetusta 
tuotantovolyymistä kaksi vuotta ennen 
tuotannon aloittamista, kuitenkin 
aikaisintaan vuonna 2013.

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella kannustetaan voimakkaammin tekemään varhaisia päätöksiä 
demonstrointilaitosten rakentamisesta.



AM\734516FI.doc 43/104 PE409.642v01-00

FI

Tarkistus 394
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 395
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen.

Or. en

Perustelu

Jos kasvihuonekaasujen päästöluvat huutokaupataan sataprosenttisesti jo vuonna 2013, 
energian hinnat nousevat äkisti. Niissä maissa, joissa sähkö tuotetaan pääasiassa hiilellä, 
jonka katsotaan aiheuttavan eniten päästöjä, nousu merkitsisi suurinta sähkön hinnan kasvua. 
Koska sähkömarkkinat kiistämättä ovat epäyhtenäiset ja koska erillisillä alueellisilla 
sähkömarkkinoilla on rajallisesti sähkönsiirtokapasiteettia, tämä merkitsee, että sähkön 
hintojen merkittävän nousun mahdollisia seurauksia ei voida kompensoida EU:ssa.

Tarkistus 396
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien kansantalouksien osalta esitetyt säännökset 
ja erityisesti se, että päästöoikeuksia ei voida kohdentaa sähköntuotantoon sekä oikeuksien 
määrän lineaarinen vähentäminen, johtavat sähkön hintojen jyrkkään nousuun ja valtavaan 
kustannusten kasvuun koko kansantalouden osalta, mikä puolestaan merkitsee kansalaisille 
suurempia kuluja.

Tarkistus 397
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Maksullinen oikeuksien jakaminen olisi rajattava muuhun kuin yhteistuotannon yhteydessä 
tapahtuvaan sähköntuotantoon, jotta tähän tehokkaimpaan sähköntuotannon muotoon ei 
kohdistu lisärasitusta ja jotta ei toimita ristiriidassa eri maissa sovellettavien yhteistuotantoa 
tukevien mekanismien kanssa.
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Tarkistus 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Yhteistuotantolaitoksilla on merkittävää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämispotentiaalia: 
ne tuottavat samanaikaisesti lämpöä ja sähköä, mikä mahdollistaa primaarienergian paljon 
suuremman hyödyntämistason kuin tavanomaiset sähköntuotantojärjestelmät. Jos tämä 
potentiaali on määrä ottaa käyttöön, päästökauppajärjestelmässä on päästöoikeuksien 
jakamismenetelmän yhteydessä otettava huomioon tämä ominaispiirre. Ilmaisia oikeuksia 
olisi siten myönnettävä 100 prosentille tuotetusta sähköenergiasta.
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Tarkistus 399
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – määritettävä 
yhdenmukaiset vertailuarvot sen 
varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan 
siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Näissä toimenpiteissä 
voidaan ottaa huomioon myös 
masuuneissa syntyvien palavien 
jätekaasujen käyttöön liittyvät päästöt, 
kun näiden jätekaasujen tuotantoa ei 
voida välttää teräksen 
masuunituotannossa; tässä yhteydessä 
toimenpiteillä voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
kaasuja tuottaville masuuneille. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannon 
nettomyynnille kolmansille osapuolille, 
pois luettuna sähköntuottajat, jotka 
tuottavat sähköä rautatieyrityksille. Nämä 
oikeudet on jaettava ilmaiseksi vain siihen 
asti, kunnes muut liikennemuodot 
osallistuvat päästökauppaan yhtä 
vaativalla tavalla.

Or. en
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Perustelu

Tie- ja vesiliikenne eivät kuulu päästökaupan piiriin tällä hetkellä eivätkä myöskään vuoden 
2012 jälkeen. Lentoliikenne sisällytetään päästökaupan piiriin, mutta ilmaisten 
päästöoikeuksien osuus säilyy suurena. Jos rautatieyritysten sähköntarpeen kattavien lupien 
ilmaisesta myöntämisestä luovuttaisiin, Euroopan rautateiden päästökaupan kustannukset 
nousisivat merkittävästi. Komission arvioiden mukaan rautateiden kustannukset nousisivat 
noin 400 miljoonalla eurolla vuodessa.

Tarkistus 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, paitsi 
teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tapahtuvalle tai teollisesta 
prosessista peräisin oleviin sivutuotteisiin 
perustuvalle sähköntuotannolle, jos sähkö 
on tarkoitettu toiminnanharjoittajan 
omaan kulutukseen; tällaiset 
päästöoikeudet on jaettava samojen 
jakoperusteiden mukaisesti kuin liitteessä 
I mainitun teollisen toiminnan 
tapauksessa.
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Jos polttoaineena kuitenkin käytetään 
tuotantoprosessin jätekaasua, kaikki 
päästöoikeudet jaetaan jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle ilmaiseksi 
samoilla myöntämisperusteilla kuin 
kyseiseen laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Teollisten prosessien yhteydessä tuotettu sähkö ja lämpö sekä sivutuotteista tuotettu sähkö 
ovat ympäristöä säästäviä ratkaisuja näissä prosesseissa tarvittavan energian 
toimittamiseksi. Jätekaasuista peräisin oleva hiilidioksidi liittyy erottamattomasti näitä 
kaasuja tuottaviin laitoksiin, ja siksi se on laskettava sen tuottaneelle laitokselle. Tämä vastaa 
komission asiakirjan KOM (2003)0830 kohtaa 92. Se helpottaa myös vertailuarvojen 
asettamista, joiden soveltaminen vähentää hiilen käyttöä ja näin ollen myös jätekaasujen 
syntymistä. Huutokauppaaminen rasittaisi näitä laitoksia kohtuuttomasti eikä se kannustaisi 
jätekaasujen tehokkaaseen käyttöön.

Tarkistus 401
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tekninen vähentämispotentiaali on otettava huomioon jakamismenettelyssä, koska tietyillä 
aloilla suuria päästöjä ei voida välttää (kuten kalkkikiven hiilidioksidi). Raaka-aineiden 
tuotannosta aiheutuvien väistämättömien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen 
on sama kuin energiasta aiheutuvien päästöjen. Ilmaisten oikeuksien (hiilivuoto) kannalta ns. 
prosessipäästöt ovat olennainen kustannustekijä. Siksi päästöjen tekninen 
vähentämispotentiaali olisi otettava huomioon direktiivin 2003/87/EY nykyisessä liitteessä III 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 402
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tekninen vähentämispotentiaali on otettava huomioon jakamismenettelyssä, koska tietyillä 
aloilla suuria päästöjä ei voida välttää (kuten kalkkikiven hiilidioksidi). Raaka-aineiden 
tuotannosta aiheutuvien väistämättömien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmastonmuutokseen 
on sama kuin energiasta aiheutuvien päästöjen. Ilmaisten oikeuksien (hiilivuoto) kannalta ns. 
prosessipäästöt ovat olennainen kustannustekijä. Siksi päästöjen tekninen 
vähentämispotentiaali olisi otettava huomioon direktiivin 2003/87/EY nykyisessä liitteessä III 
olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 403
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle. Tämä ei koske 
vähintään kahtatoista komission 
valitsemaa vähintään 200 MW:n tehoista 
CCS-demonstrointilaitosta, jotka 
käsittävät kaikki CCS-teknologiat yhdessä 
eri energiamuotojen sekä varastointi- ja 
kuljetusoptioiden kanssa.

Or. de
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Perustelu

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

Tarkistus 404
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetuilla toimenpiteillä voidaan sallia 
oikeuksien jakaminen laitoksille, jotka 
tuottavat lämpöä vertailuarvoja 
vastaavien tuotantostandardien 
mukaisesti, sekä sallia tällaisten laitosten 
toteuttaa ex-post-järjestelyjä yleisten 
periaatteiden mukaisesti. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

Or. en

Perustelu

10 a artiklan 8 kohdassa todetaan, että tiettyjen sektoreiden/alojen kilpailu voi häiriintyä ja 
että tällaiset häiriöt voivat johtaa siihen, että EU:n päästökauppajärjestelmästä pyritään 
"irtautumaan" siirtämällä tuotantoa maihin, jotka eivät kuulu järjestelmän piiriin. 10 a 
artiklan 8 kohdassa säädetään, että tällaisten alojen on saatava sataprosenttisesti ilmaisia 
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oikeuksia. Siksi olisi hyvä määritellä menettelyt, jotka mahdollistaisivat oikeuksien jakamisen 
vertailuarvoihin perustuvaa menetelmää käyttäen todellisen tuotannon perusteella.

Tarkistus 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista. Kun 
tuotantoprosessista saatavaa jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
on kohdennettava tämän jätekaasun 
tuottavan laitoksen käyttäjälle kyseiseen 
laitokseen sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
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przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

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

Tarkistus 406
Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Näissä toimenpiteissä 
voidaan ottaa huomioon myös 
koksaamoissa ja masuuneissa syntyvien 
palavien jätekaasujen käyttöön liittyvät 
päästöt, kun näiden jätekaasujen 
tuotantoa ei voida välttää koksaamoissa ja 
teräksen masuunituotannossa; tässä 
yhteydessä toimenpiteillä voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
kaasuja tuottaville masuuneille ja 
koksaamoille. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

Or. en
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Perustelu

Koksauskaasut ovat prosessiteknisesti väistämätön koksaamotuotannon sivutuote, jota ei 
voida välttää. Kyse on prosessipäästöstä, jonka olisi saatava ilmainen päästöoikeus.

Tarkistus 407
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sekä ympäristöön liittyvistä että taloudellisista syistä alan yritykset ovat investoineet sähkön 
ja lämmön yhteistuotantoon ja laitosten sivutuotteista tuotettavaan sähköön. Tällaiseen 
toimintaan kannustettiin ratkaisuna vapauttamattomiin energiamarkkinoihin, ja sitä 
edistettiin sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä annetussa direktiivissä. 
Ehdotuksessa oletetaan, että kaikkea sähköä olisi kohdeltava samojen jakoperusteiden 
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mukaisesti. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto teollisiin prosesseihin on tarkoitettu kattamaan 
kyseisten teollisten prosessien kysyntä tai saavuttamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Sitä 
pitäisi kohdella eri tavalla kuin normaalia sähkön ja lämmön tuotantoa. 

Tarkistus 408
Riitta Myller

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle lukuun ottamatta 
teollisuuden tuotantoprosesseihin 
tarkoitettua sähkön tuotantoa 
yhdistetyissä lämpö- ja sähkövoimaloissa 
sekä teollisuuden tuotantoprosesseista 
saatavista jätekaasuista tuotettua sähköä..

Jos polttoaineena käytetään 
tuotantoprosessin jätekaasua, 
päästöoikeudet jaetaan jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin kyseiseen 
laitokseen sovelletaan.

Or. en
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Perustelu

Teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa tapahtuvalle sähköntuotannolle olisi myönnettävä 
ilmaiset oikeudet. Yhteistuotannossa tapahtuva sähkön tuotanto riippuu suoraan 
teollisuuslaitoksen energiantarpeesta. Teollisuuden yhteistuotantolaitokset ovat läheisesti 
yhteydessä palvelemiinsa teollisuuslaitoksiin ja monissa tapauksissa ne saavat polttoaineensa 
teollisuuslaitoksesta. Yhteistuotannon osuus on suurin paperi- ja massateollisuudessa, mutta 
yhteistuotantoa on myös kemian teollisuudessa, rauta- ja terästeollisuudessa, 
öljynjalostamoilla ja elintarviketeollisuudessa.

Tarkistus 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Jos polttoaineena käytetään 
tuotantoprosessin jätekaasua, 
päästöoikeudet jaetaan jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin kyseiseen 
laitokseen sovelletaan.

Or. en
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Perustelu

Terästuotannossa väistämättä syntyvät kaasut (koksaamo-, masuuni- ja konvertterikaasut) 
käytetään sähköntuotantoon. Tämä lieventää osaltaan hiilidioksiditilannetta, koska 
vaihtoehtona on jätekaasujen soihduttaminen ja hiilidioksidipäästöt. Tätä jätekaasujen 
hyötykäyttöä olisi edistettävä.

Tarkistus 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, pois luettuna 
sähkön tuotanto teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista, tehokas 
sähkön tuotanto omaan käyttöön sekä 
direktiiveissä 2004/8/EY ja 2007/74/EY 
määritellyllä tehokkaalla 
yhteistuotannolla tuotetun sähkön oma 
kulutus; tällaisessa jakamisessa on 
noudatettava samoja jakoperiaatteita, 
joita sovelletaan koko laitokseen.

Or. en
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Perustelu

Yleissääntö, jonka mukaan sähköntuotantoon ei myönnetä ilmaisia oikeuksia, on oikea. 
Erityistapauksena olisi kuitenkin pidettävä laitoksia, jotka kuluttavat itse yhteistuotannon, 
omaan käyttöön tapahtuvan tuotannon tai jätekaasujen avulla tuotettua sähköä. Näissä 
tapauksissa tuotetulle sähkölle olisi myönnettävä oikeuksia kyseiseen laitokseen sovellettavien 
jakoperiaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 411
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
laitoksen omaan kulutukseen tarvittavaa 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla tuotettua 
sähköä tai sähköä, joka tuotetaan 
teollisuuden tuotantoprosessin 
jätekaasuista; tällaisessa jakamisessa on 
noudatettava tämän artiklan 7 ja 
8 kohdassa tarkoitettuja samoja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joita 
sovelletaan varsinaiseen teolliseen 
prosessiin.

Or. en
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Perustelu

Alan yritykset ovat investoineet viime vuosina sähkön ja lämmön tehokkaaseen 
yhteistuotantoon ja laitosten teollisuusjätteistä tuotettavaan sähköön. Ehdotuksen mukaan 
kaikkea sähköä olisi kohdeltava samojen jakoperusteiden mukaisesti, koska oletetaan, että on 
yhtenäiset sähkömarkkinat. Tämä on väärinkäsitys. Teollisten prosessien yhteydessä 
tuotettava sähkö ja lämpö käytetään tyydyttämään näiden prosessien aiheuttama kysyntä. 
Teollisuuden energiantuotannolle olisi myönnettävä lupia tavalla, joka vastaa alaan 
sovellettavia sääntöjä, koska se on keskeinen osa tätä alaa.

Tarkistus 412
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Öljynjalostamot ja ilmailuala pystyvät siirtämään hiilen täyden hinnan tuotteisiin ilman 
hiilivuodon vaaraa. Niitä on siksi kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuotantoalaa.
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Tarkistus 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Öljynjalostamot pystyvät siirtämään hiilen täyden hinnan tuotteisiin ilman hiilivuodon 
vaaraa. Niitä on siksi kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuotantoalaa.

Tarkistus 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 

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

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

Or. fr

Perustelu

Öljynjalostamot on lisättävä ja niitä on kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuottajia, koska 
ne voivat sisällyttää hiilen hinnan ilman hiilivuotojen vaaraa.

Tarkistus 415
Péter Olajos

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

Or. en

Perustelu

EU on asettanut tavoitteekseen sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehittämisen. Muiden tässä 
yhteydessä mainittujen teknologioiden ohella jakosäännöillä olisi tehtävä selväksi, että 
päästökaupalla pyritään kehittämään teknologioita, joilla voidaan tehokkaammin vähentää 
hiilidioksidia erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa.

Tarkistus 416
Lena Ek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

EU on asettanut tavoitteekseen sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehittämisen. Muiden tässä 
yhteydessä mainittujen teknologioiden ohella jakosäännöillä olisi tehtävä selväksi, että 
päästökaupalla pyritään kehittämään teknologioita, joilla voidaan tehokkaammin vähentää 
hiilidioksidia erityisesti sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Tällä tarkistuksella tekstiä 
yhdenmukaistetaan muiden ehdotukseen sisältyvien lämmön ja sähkön yhteistuotantoa 
koskevien säännösten kanssa.

Tarkistus 417
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
energia-alan laitoksiin.
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Tarkistus 418
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
energia-alan laitoksiin.
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Tarkistus 419
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

Vertailuarvot ovat ilmaisen oikeuksien 
jakamisen pääperiaate. Vertailuarvo 
määritellään alan keskimääräiseksi 
tuotekohtaiseksi kasvihuonekaasujen 
päästöksi viitevuosina. Jokaiselle alan 
laitokselle on myönnettävä ilmaisia 
oikeuksia määrä, joka vastaa sen 
viitevuosien tuotantoa kerrottuna 
viitearvolla. Viitevuodet ovat kaksi vuotta, 
jotka päättyvät 24 kuukautta ennen 
kaupankäyntijakson alkua.

Or. en

Perustelu

Vertailuarvot mahdollistavat ilmaisten oikeuksien myöntämisen tavalla, jolla vältetään 
houkutus päästöjen lisäämiseen. Vertailuarvoja olisi käytettävä, jotta voidaan palkita 
hiilitehokkuuden alan parhaat toimijat (edelläkävijät). Vuonna 2013 alkavan jakson 
viitevuodet olisivat siten 2009 ja 2010.

Tarkistus 420
Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Niillä aloilla, joilla voidaan 
perustellusti osoittaa, että hiilivuodon 
riskiä ei voida muutoin välttää, kun sähkö 
muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja kun se 
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tuotetaan tehokkaasti, mahdollisimman 
suuri määrä oikeuksia jaetaan kattamaan 
sähkön hiilidioksidikustannusten 
siirtäminen. Tämä oikeuksien jakaminen 
perustuu näiden laitosten määriteltyyn 
keskimääräiseen vuotuiseen 
sähkönkulutukseen ja tyypillisen 
marginaalihinnoitellun sähköntuotannon 
odotettavissa olevien 
hiilidioksidikustannusten siirtämiseen, ja 
oikeudet jaetaan mahdollisten suorien 
päästöoikeuksien lisäksi. Se ei myöskään 
muuta 9 artiklan mukaista oikeuksien 
kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Sähköön kohdistuva hiilidioksidin hintavaikutus vaikuttaa erityisesti sähköintensiivisiin 
tuotantoprosesseihin. Jos nämä joutuvat näiden epäsuorien hiilidioksidipäästöjen 
vaikutuksesta kansainväliseen kilpailuun, ne ovat vaarassa menettää kilpailukykynsä ilman, 
että saavutetaan ympäristöetuja. 

Tarkistus 421
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Laitoksia kohdellaan 
päästöoikeuksien suhteen yhdenvertaisesti 
riippumatta siitä, ovatko ulkoistettuja tai 
eivät.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tehty, jotta nykyisen ehdotuksen perusteella ei luoda kannustimia, jotka 
johtaisivat markkinahäiriöihin ja myös lisäisivät päästöjä. On olennaista, että direktiivin 
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tekstissä otetaan huomioon monilla aloilla tapahtuva toimintojen "ulkoistaminen".

Tarkistus 422
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka on vältettävä huutokauppaamisen nopeita muutoksia, sähköntuottajien ja teollisuuden 
epätasa-arvoinen kohtelu "pehmeän siirtymisen" muodossa on perusteetonta ja EU:n 
periaatteiden vastaista. Sataprosenttisen huutokauppaamisen välitön käyttöönotto 
sähköntuotannon osalta vaikuttaa jäsenvaltioihin kovin erilaisesti sen mukaan, millainen 
niiden voimalakanta on. Kyseiset yritykset tarvitsevat paljon enemmän aikaa haluttuihin 
muutoksiin sekä tekniseltä että taloudelliselta kannalta. Fossiilisia polttoaineita käyttävien 
sähkölaitosten nykyaikaistaminen on pitkällä aikavälillä elintärkeää Euroopan 
energiantuotannon koostumuksen kannalta.

Tarkistus 423
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille, 
eikä kasvihuonekaasupäästöjen 

2. Laitoksille jaettavien päästöoikeuksien 
määrässä on otettava huomioon laitoksen 
arvioidun keskimääräisen 
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talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

vuosituotantovolyymin laskennallinen 
tulos, laitoksen vertailuarvo sekä 
laitoksen käyttöönotosta 
päästökauppakaudella kuluneiden 
kalenterivuosien määrä. Jos jonkun 
kalenterivuoden tuotantovolyymi 
poikkeaa arvioidusta keskimääräisestä 
vuosituotannosta, toiminnanharjoittajan 
on tuotannon vähentyessä palautettava 
seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivään 
mennessä asiasta vastaavalle 
viranomaiselle se määrä päästöoikeuksia, 
joka saadaan kertomalla tuotantovolyymi 
laitokselle annetulla vertailuarvolla. Jos 
tuotanto kasvaa, kyseisen viranomaisen 
on hakemuksesta jaettava seuraavan 
vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä 
lisäpäästöoikeuksia saman 
laskentakaavan perusteella. Viitearvo 
määritellään [23 artiklan 3 kohdassa] 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Kyseisten
laitosten tekniset 
vähentämismahdollisuudet otetaan 
huomioon. Vertailuarvoa määritettäessä 
ei vähennetä teknisesti väistämättömiä 
prosessipäästöjä. Sama koskee 
väistämättömiä jätekaasuja. Jos 
jätekaasua käytetään polttoaineena, 
päästöoikeudet myönnetään jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin mitä tähän 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeudet olisi jaettava ilmaiseksi yhteisön laajuisten vertailuarvojen ja todellisen 
tuotannon jälkitarkistuksen mukaisesti. Tämä jakamistapa muodostaa tehokkaan 
ilmastonmuutosvälineen, josta on pienet kustannukset koko kansantaloudelle. Malli on 
kuvattu uudessa 2 kohdassa.
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Tarkistus 424
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta 
sähköntuottajille tai omaan käyttöön 
tapahtuvalle sähköntuotannolle.

Or. en

Perustelu

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta millekään sähköntuotannolle. Määritelmän mukaan 
sähköntuottajat ovat tuottajia, jotka myyvät sähköään markkinoilla. Siksi on lisättävä 
maininta omaan käyttöön tapahtuvasta tuotannosta. Lisäksi mahdollistetaan kaikkien lämpöä 
tai jäähdytystä tuottavien laitosten tasa-arvoinen kohtelu. 

Tarkistus 425
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Sähköntuotantoalalle olisi annettava mahdollisuus mukautua vähitellen siihen, että niiden on 
ostettava sataprosenttiset kasvihuonekaasujen päästöoikeudet huutokaupasta muiden 
talouden alojen tavoin. Sähköntuotantoala tarvitsee aikaa nykyaikaistamiseen sekä modernien 
vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönottoon. Lisäksi vähittäinen huutokauppaan 
siirtyminen mahdollistaa energiatehokkuuden parannukset ja sähköntuotannon 
mukauttamisen ympäristölupadirektiivistä aiheutuviin suurempiin vaatimuksiin.

Tarkistus 426
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jos kasvihuonekaasujen päästöluvat huutokaupataan sataprosenttisesti vuonna 2013, 
energian hinnat nousevat äkisti. Niissä maissa, joissa sähkö tuotetaan pääasiassa hiilellä, 
jonka katsotaan aiheuttavan eniten päästöjä, nousu merkitsisi suurinta sähkön hinnan kasvua. 
Koska sähkömarkkinat kiistämättä ovat epäyhtenäiset ja koska erillisillä alueellisilla 
sähkömarkkinoilla on rajallisesti sähkönsiirtokapasiteettia, tämä merkitsee, että sähkön 
hintojen merkittävän nousun mahdollisia seurauksia ei voida kompensoida EU:ssa.

Tarkistus 427
Urszula Krupa

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

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

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

Or. pl

Perustelu

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien kansantalouksien osalta esitetyt säännökset 
ja erityisesti se, että päästöoikeuksia ei voida kohdentaa sähköntuotantoon sekä oikeuksien 
määrän lineaarinen vähentäminen, johtavat sähkön hintojen jyrkkään nousuun ja valtavaan 
kustannusten kasvuun koko kansantalouden osalta, mikä puolestaan merkitsee kansalaisille 
suurempia kuluja.

Tarkistus 428
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta muille 
sähköntuotantolaitoksille kuin omaa 
käyttöä palveleville 
yhteistuotantolaitoksille eikä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
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energia-alan laitoksiin.

Tarkistus 429
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta muille 
sähköntuotantolaitoksille kuin omaa 
käyttöä palveleville 
yhteistuotantolaitoksille eikä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
energia-alan laitoksiin.

Tarkistus 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille, 
eikä kasvihuonekaasupäästöjen 

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille 
(energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
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talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

omaan käyttöön tapahtuvaa sähkön 
tuotantoa lukuun ottamatta) eikä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, että energiaintensiivisiä teollisuudenaloja ei pitäisi pitää järjestelmässä 
tarkoitettuina sähköntuottajina; niitä olisi kohdeltava sähkölaitoksista poikkeavalla tavalla, 
koska niiden loppukäytön kilpailutilanne on täysin erilainen kuin sähkölaitosten tapauksessa.

Tarkistus 431
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Maksullinen oikeuksien jakaminen olisi rajattava muuhun kuin yhteistuotannon yhteydessä 
tapahtuvaan sähköntuotantoon, jotta tähän tehokkaimpaan sähköntuotannon muotoon ei 
kohdistu lisärasitusta ja jotta ei toimita ristiriidassa eri maissa sovellettavien yhteistuotantoa 
tukevien mekanismien kanssa.
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Tarkistus 432
Antonio De Blasio

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

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille –
teolliseen käyttöön tapahtuvaa yhdistettyä 
lämmön ja sähkön tuotantoa lukuun 
ottamatta – eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. hu

Tarkistus 433
Anders Wijkman

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 434
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Öljynjalostamot ja ilmailuala pystyvät siirtämään hiilen täyden hinnan tuotteisiin ilman 
hiilivuodon vaaraa. Niitä on siksi kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuotantoalaa. 

Tarkistus 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Perustelu

Öljynjalostamot on lisättävä ja niitä on kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuottajia, koska 
ne voivat sisällyttää hiilen hinnan ilman hiilivuotojen vaaraa.

Tarkistus 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Öljynjalostamot pystyvät siirtämään hiilen täyden hinnan tuotteisiin ilman hiilivuodon 
vaaraa. Niitä on siksi kohdeltava samalla tavoin kuin sähköntuotantoalaa.

Tarkistus 437
Dan Jørgensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Biomassaa tai -jätettä käyttävä yhteispoltto hiilivoimalaitoksissa on kustannustehokas 
vaihtoehto uusiutuvien energialähteiden osuuden lisäämiseksi Euroopassa. On tärkeää 
varmistaa, että yhteispoltto säilyy houkuttavana vaihtoehtona yhdessä CCS-järjestelmän 
kanssa. Jotta varmistetaan investoinnit CCS-järjestelmään, ehdotamme, että sille olisi voitava 
antaa hyvitystä varastoiduista kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat peräisin 
hiilidioksidineutraaleista polttoaineista, jotka käytännössä poistavat 
kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä.

Tarkistus 438
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos tietyille tuotteille tai prosesseille 
ei ole määritelty viitearvoja [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, 
kyseiselle laitokselle on jaettava 
päästöoikeuksia Euroopan unionin 
päästökauppajärjestelmän toisen 
kauppajakson keskimääräisten 
vuosittaisten päästöoikeuksien mukaisesti 
9 artiklassa tarkoitetun lineaarisella 
kertoimella mukautettuna. Kyseisten 
laitosten tekniset mahdollisuudet 
päästöjen vähentämiseen on otettava 
huomioon.
Jos tuotteet tai prosessit eivät kuulu 
päästökauppajärjestelmän toiseen 
vaiheeseen, perusteena käytetään 
aikaisempien päästöjen määrää 
("grandfathering"). 

Or. en
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Perustelu

Kaikille tuotteille ja prosesseille ei vielä välttämättä ole annettu vertailuarvoja. Esimerkkinä 
voidaan mainita erityistuotteet, joiden osuus päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvista 
päästöistä on pieni. Tällaisille laitoksille on myönnettävä päästöoikeudet aikaisempien 
päästöjen määrien perusteella.

Tarkistus 439
Anders Wijkman

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ilmaisia päästöoikeuksia jaetaan 
laitoksille, jotka on tarkoitettu 
biomassasta peräisin olevien 
kasvihuonekaasupäästöjen yhdistettyyn 
talteenottoon ja varastointiin.

Or. en

Tarkistus 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Teollisuutta, kaukolämpöä tai muita 
kuluttajia varten toimitetulle lämmölle 
jaetaan ilmaisia päästöoikeuksia samassa 
suhteessa kuin teollisuudelle riippumatta 
siitä, tuotetaanko lämpö yhdessä sähkön 
kanssa.
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jaettavaa kokonaismäärää tarkistetaan 
vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

Ympäristönsuojelulle myönnettävää 
valtionapua koskevien suuntaviivojen 
51 artiklassa esitettyjä arviointiperusteita 
vastaavasti tuotetulle kaukolämmölle 
jaetaan ilmaisia päästöoikeuksia 
riippumatta siitä, onko lämpö tuotettu 
yhdessä sähkön kanssa, jotta varmistetaan 
yhdenvertainen kohtelu verrattuna 
muihin lämmön tuottajiin, jotka eivät 
kuulu yhteisön järjestelmän piiriin.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 441
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetuille 
tehokkaille yhteistuotantolaitoksille 
(CHP) jaetaan niiden sähkön ja lämmön 
tuotantoa varten vertailuarvoon 
perustuvia ilmaisia päästöoikeuksia 
rajoittamattomaksi ajaksi.
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määrällä.

Or. en

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on ilmastonsuojelun kulmakivi. Direktiivissä 2004/8/EY 
edellytetään ja tuetaan tehokkaan yhteistuotannon ylläpitämistä ja lisäämistä. Olisi 
epätarkoituksenmukaista luoda lisärasitteita, joita huutokaupasta koituu. Monissa 
tapauksissa jäsenvaltioiden toimet sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosten edistämiseksi 
valuisivat hukkaan, nykyisten yhteistuotantolaitosten tuotanto vähenisi eikä laitosten määrän 
lisääminen ehkä toteutuisi. Jos huutokauppa otetaan pääasialliseksi jakomekanismiksi 
sähköntuotannossa, yhteistuotantolaitosten jättämisellä huutokaupan ulkopuolelle edistetään 
ilmastonsuojelua.

Tarkistus 442
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Energiantuotantolaitokset, joissa 
käytetään lämmön ja sähkön 
yhteistuotantoa omaan käyttöön 
direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetulla 
tavalla, saavat kiintiöitä ilmaiseksi 
Euroopan laajuisesti yhdenmukaistettujen 
vertailuarvojen pohjalta.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
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samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
energia-alan laitoksiin.

Tarkistus 443
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Energiantuotantolaitokset, joissa 
käytetään lämmön ja sähkön 
yhteistuotantoa omaan käyttöön 
direktiivissä 2004/8/EY tarkoitetulla 
tavalla, saavat kiintiöitä ilmaiseksi 
Euroopan laajuisesti yhdenmukaistettujen 
vertailuarvojen pohjalta.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapaa tuottaa primaarienergiasta 
samanaikaisesti sähköä ja lämpöä. Monet jäsenvaltiot tukevat tietoisesti tätä tosiseikkaa. 
Jotta näihin laitoksiin ei kohdisteta lisärasitusta ja jotta kannustetaan perustamaan uusia 
laitoksia, täysimittainen huutokauppaaminen olisi rajoitettava pelkkää sähköä tuottaviin 
energia-alan laitoksiin.
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Tarkistus 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteistuotannossa tehokkaasti tuotetulla lämmöllä on lähteestä riippumatta ympäristöetuja ja 
sitä olisi siksi kannustettava.

Tarkistus 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 

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

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

Or. en

Perustelu

Yhteistuotannossa tehokkaasti tuotetulla lämmöllä on lähteestä riippumatta ympäristöetuja ja 
sitä olisi siksi kannustettava.

Tarkistus 446
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia.

Or. pl



AM\734516FI.doc 85/104 PE409.642v01-00

FI

Perustelu

Fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien kansantalouksien osalta esitetyt säännökset 
ja erityisesti se, että päästöoikeuksia ei voida kohdentaa sähköntuotantoon sekä oikeuksien 
määrän lineaarinen vähentäminen, johtavat sähkön hintojen jyrkkään nousuun ja valtavaan 
kustannusten kasvuun koko kansantalouden osalta, mikä puolestaan merkitsee kansalaisille 
suurempia kuluja.

Tarkistus 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tuottajille, jotka tuottavat taloudellisesti 
perusteltavissa olevaan kysyntään 
vastaamiseksi lämpöä ja sähköä
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, on jaettava
ilmaisia päästöoikeuksia 100 prosentin 
pohjalta.

Or. es

Perustelu

Sadan prosentin pohjalta tapahtuva ilmainen oikeuksien myöntäminen on tarpeen 
yhteistuotantolaitosten toiminnalle, jos tällaisia laitoksia on määrä kannustaa. Niiden 
kehittäminen tarvitsee vankat puitteet, kun otetaan huomioon, että ne ovat yksityisen sektorin 
teollisuusinvestointien tulosta. Alle sadan prosentin taso voisi vakavasti vaarantaa niiden 
kannattavuuden.
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Tarkistus 448
Adam Gierek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Lämmöntuotantoa koskevat määräykset on pidettävä samalla tasolla 
päästökauppajärjestelmän ja muiden järjestelmien puitteissa. Yli 20 MW:n 
yhteistuotantolaitoksissa tuotettava lämpö kilpailee alle 20 MW:n laitoksissa tuotettavan 
lämmön kanssa sillä edellytyksellä, että ne eivät kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin. 
Syrjinnän estämiseksi olisi varmistettava tasapuoliset kilpailuedellytykset lämmölle, joka 
tuotetaan tehokkaissa yhteistuotantolaitoksissa, sekä lämmölle, joka tuotetaan lähteistä, jotka 
hyötyvät ilmaisista luvista tai muista toimenpiteistä, joista ei säädetä 
päästökauppajärjestelmässä. Siksi on tärkeää jakaa ilmaisia oikeuksia lämmölle, joka 
tuotetaan tehokkaissa yhteistuotantolaitoksissa aikana, jona päästökauppajärjestelmä on 
voimassa, ts. vuoteen 2020 asti.

Tarkistus 449
Johannes Blokland

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

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat lämpöä
ja jäähdytystä tehokkaalla 
yhteistuotannolla, jaetaan tarvittaessa
ilmaisia päästöoikeuksia, jotta voidaan 
turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin sillä 
edellytyksellä, että tätä lämpöä tai
jäähdytystä käytetään aloilla, joilla on 
hiilivuodon riski.

Päästöoikeuksia olisi jaettava lämmön tai 
jäähdytyksen tuottajille samalla tavoin 
kuin aloille, jotka käyttävät lämpöä tai 
jäähdytystä.

Or. en

Perustelu

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta millekään sähköntuotannolle. Määritelmän mukaan 
sähköntuottajat ovat tuottajia, jotka myyvät sähköään markkinoilla. Siksi on lisättävä 
maininta omaan käyttöön tapahtuvasta tuotannosta. Lisäksi mahdollistetaan kaikkien lämpöä 
tai jäähdytystä tuottavien laitosten tasa-arvoinen kohtelu. 

Tarkistus 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 

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

lämmölle, joka toimitetaan tehokkaaseen 
kaukolämmitykseen, joka on hyväksytty 
ympäristönsuojeluun tarkoitettua 
valtionapua koskevien suuntaviivojen 
mukaisesti, jaetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia

Or. en

Perustelu

Tehokas kaukolämpö, jossa käytetään yhteistuotannosta peräisin olevaa lämpöä, voi säästää 
energiaa. Meidän on siksi varmistettava sen kilpailukyky.

Tarkistus 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tekstiä on selkeytettävä, kun käsitellään tilanteita, joissa ilmaisia oikeuksia voidaan jakaa. 
Lisäksi viranomaisten on tuettava yhteistuotantolaitoksia, jotka toimittavat energiaa 
kaukolämpöjärjestelmiin, koska ne tukevat luonnonvarojen kestävää 
käyttöä / ilmastonmuutoksen torjumista ja muodostavat julkisen palvelun, johon suurimmalla 
osalla väestöstä on varaa.

Tarkistus 452
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tapauksissa, joissa lämmön tai 
jäähdytyksen tuottajille jaetaan 1 kohdan 
mukaisesti ilmaisia päästöoikeuksia
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi direktiivissä 
2004/8/EY määritellyllä tehokkaalla 
yhteistuotannolla tapahtuvaa lämmön tai 
jäähdytyksen tuotantoa varten, ilmaisia 
päästöoikeuksia jaetaan sähkön 
tuottamiseen sähkön oman kulutuksen 
perusteella ja ainoastaan tiettyä 
teollisuuslaitosta varten tarkoitetulle 
sähkön tuotannolle, jotta voidaan turvata 
niiden tasa-arvoinen asema. Näille 
laitoksille tällaisen lämmöntuotannon 
osalta jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

Or. en
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Perustelu

Yhtä asiakasta palvelevien yhteistuotantolaitosten yhdenvertainen kohtelu on tarpeen, jotta 
vältetään ristiriita EU-lainsäädännön kanssa. Omaa kulutusta palvelevien tuottajien 
suosiminen on ristiriidassa direktiivissä 2003/54/EY tavoiteltujen avointen, seurattavien ja 
kilpailtujen sähkömarkkinoiden kanssa.

Tarkistus 453
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Tapauksissa, joissa lämmön tai 
jäähdytyksen tuottajille jaetaan 1 kohdan 
mukaisesti ilmaisia päästöoikeuksia
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi direktiivissä 
2004/8/EY määritellyllä tehokkaalla 
yhteistuotannolla tapahtuvaa lämmön tai 
jäähdytyksen tuotantoa varten, 
sähköntuottajille jaetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta voidaan turvata 
niiden tasavertainen asema. Näille 
laitoksille tällaisen lämmöntuotannon 
osalta jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

Or. en

Tarkistus 454
Péter Olajos

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

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

3. Yhdistetyille sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksille, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia.
Yhdistetyille sähkön ja lämmön 
tuotantolaitoksille myönnetään ilmaisia 
päästöoikeuksia vähintään määrä, joka 
vastaa kokonaishiilisäästöjä, jotka 
aiheutuvat tällaisiin laitoksiin tehdyistä 
investoinneista.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään tilanne, jossa eri jäsenvaltioissa käytetään eri järjestelmiä jaettaessa 
oikeuksia lämmön tuotannolle, uudessa direktiivissä olisi asetettava yhteiset yhdenmukaistetut 
EU-säännöt, jotka koskevat ilmaisten oikeuksien jakamista yhteistuotantolaitoksille.

Tarkistus 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. fr

Perustelu

Yhteistuotantolaitoksia on pidettävä teollisuuden/höyryntuotantoalan osana, kuten tehtiin 
kahden ensimmäisen kansallisen kiintiöjärjestelmän puitteissa. Olisi myös tehtävä selväksi, 
että tämä kattaa kaikki yhteistuotantolaitokset eikä vain tehokkaita laitoksia.

Tarkistus 456
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella tuetaan yhdenvertaista kohtelua muiden lämmön tuottajien kanssa.
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Tarkistus 457
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Lämmön tuotantoa pidetään tehokkaana 
yhteistuotantona, jos se täyttää direktiivin 
2004/8/EY liitteessä III esitetyt 
arviointiperusteet ja noudattaa komission 
päätöksessä 2007/74/EY asetettuja 
yhdenmukaistettuja tehokkuuden 
viitearvoja.

Or. en

Perustelu

Tehokkaan yhteistuotannon määritelmän täsmennyksellä varmistetaan, että EU:n 
päästökauppajärjestelmällä ei rangaista suuria yhteistuotantolaitoksia, jotka käyttävät suuria 
määriä biomassaa (mikä on hyväksi kasvihuonekaasujen vähentämiselle).

Tarkistus 458
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Perustelu

Huutokauppajärjestelmä otetaan käyttöön asteittain energia-alalla samalla tavalla kuin on 
ehdotettu muille aloille alkaen 80 prosentin ilmaisjaosta vuonna 2013, jolloin 100 prosentin 
huutokauppaaminen saavutetaan vuonna 2020. Pääasiallinen syy tähän on se, että EU:n 
energiamarkkinat eivät ole täysin yhdistyneet. Nykyiset erilliset markkinat estävät tarvittavat 
kapasiteetin siirrot, joilla voitaisiin neutralisoida sataprosenttisen huutokauppaamisen 
vaikutukset sähköntuotantoalalla. Lisäksi vähittäinen huutokauppaan siirtyminen 
mahdollistaa energiatehokkuuden parannukset ja sähköntuotannon mukauttamisen 
ympäristölupadirektiivistä aiheutuviin suurempiin vaatimuksiin. 

Tarkistus 459
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 

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

päästöoikeuksia, jotta voidaan turvata 
niiden tasavertainen asema suhteessa 
muihin lämmöntuottajiin. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

Useimmissa uusissa jäsenvaltioissa suuri osa lämmöntarpeesta katetaan kaukolämmöllä 
(esim. Puolassa yli 50 prosenttia). Jos tämä ala velvoitetaan ostamaan oikeuksia, lämmön 
hinta nousisi. Vaarana on, että kotitaloudet korvaisivat kalliin kaukolämmön talokohtaisella 
hiililämmityksellä, johon sovelletaan löyhempää päästöjen valvontaa. Tämän välttämiseksi 
ehdotamme energia-alalle huutokauppajärjestelmän asteittaista käyttöönottoa muiden alojen 
tapaan.

Tarkistus 460
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin. Näille 
laitoksille tällaisen lämmöntuotannon 
osalta jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä. Ilmaisia päästöoikeuksia 
jaetaan myös komission valitsemille 
vähintään kahdelletoista CCS-
demonstrointilaitokselle, jotka vastaavat 
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1 kohdassa tarkoitettuja 
arviointiperusteita.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 461
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin. Näille 
laitoksille tällaisen lämmöntuotannon 
osalta jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan vuoden 2013 jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä. Myös komission valitsemille 
vähintään kahdelletoista CCS-
demonstrointilaitokselle, jotka vastaavat 
1 kohdassa tarkoitettuja 
arviointiperusteita, jaetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia 125 prosenttiin 
odotetusta tuotantovolyymistä.

Or. de

Perustelu

Kannustetaan perustamaan CCS-demonstrointilaitoksia.
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Tarkistus 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta sille 
[vastuunjakopäätöksen] 3 artiklan ja
liitteen mukaisesti asetettua vuotuista 
päästöjen vähennystavoitetta, yhteisön 
kirjausjärjestelmässä pidätetään 
päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 
kyseisen vuoden puuttuvaa 
päästövähennystä, eikä niitä myönnetä 
kyseiselle jäsenvaltiolle. Komissio voi 
huutokaupata kirjausjärjestelmään 
pidätetyt oikeudet.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan käyttöön seuraamusjärjestelmä, jotta jäsenvaltiot noudattavat niillä 
vastuunjakopäätöksen mukaisesti olevia velvollisuuksia.

Tarkistus 463
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta sille 
[vastuunjakopäätöksen] 3 artiklan ja 
liitteen mukaisesti asetettua vuotuista 
päästöjen vähennystavoitetta, yhteisön 
kirjausjärjestelmässä pidätetään 
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päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 
kyseisen vuoden puuttuvaa 
päästövähennystä, eikä niitä myönnetä 
kyseiselle jäsenvaltiolle. 
Kirjausjärjestelmässä pidätetyt oikeudet 
voidaan jakaa muille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta tarvitaan vain, jos vastuunjakopäätöksellä ei oteta käyttöön sakkoja. Sillä otetaan 
käyttöön seuraamusjärjestelmä, jotta jäsenvaltiot noudattavat niillä vastuunjakopäätöksen 
mukaisesti olevia velvollisuuksia.

Tarkistus 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltio kieltäytyy maksamasta 
[vastuunjakopäätöksen] 3 artiklassa 
tarkoitetun määräysten noudattamista 
koskevan menettelyn mukaisesti 
langetettua sakkoa, päästövähennysten 
vajausta kyseisenä vuonna vastaava 
määrä päästöoikeuksia pidätetään 
yhteisön kirjausjärjestelmään, eikä sitä 
myönnetä asianomaisille jäsenvaltioille, 
ennen kuin ne ovat maksaneet sakkonsa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat vastuunjakopäätöksen mukaista 
sanktiojärjestelmää. 
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Tarkistus 465
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltio kieltäytyy maksamasta 
[vastuunjakopäätöksen] 3 artiklassa 
tarkoitetun määräysten noudattamista 
koskevan menettelyn mukaisesti 
langetettua sakkoa, päästövähennysten 
vajausta kyseisenä vuonna vastaava 
määrä päästöoikeuksia pidätetään 
yhteisön kirjausjärjestelmään, eikä sitä 
myönnetä asianomaisille jäsenvaltioille, 
ennen kuin ne ovat maksaneet sakkonsa.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta sovelletaan vain, jos vastuunjakopäätöksellä luodaan sanktiojärjestelmä 
jäsenvaltioita varten. Sillä taataan, että jäsenvaltiot noudattavat järjestelmää.

Tarkistus 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on 
sovellettava korjauskerrointa.

Or. en

Perustelu

On epäselvää koskeeko viittaus laitoksiin jokaista yksittäistä laitosta vai jollain tavoin 
ryhmitettyjä laitoksia. Epäselväksi jää myös se, mitä korjauskerrointa on käytettävä ja mihin 
tarkoitukseen. Jotta hiilivuodon riskiin voidaan vastata asianmukaisesti, vertailuarvoja 
soveltamalla laskettujen päästöoikeuksien määrä on jaettava kokonaisuudessaan. Tämä 
saavutetaan 10 a artiklan 1 ja 7 kohtien yhdistelmällä, joten 10 a artiklan 4 ja 5 kohta ovat 
turhia.

Tarkistus 467
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Päästöoikeuksien kokonaismäärän, 
jonka perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 
2008–2012, on oltava yhtä suuri kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien todennettujen
päästöjen prosenttiosuus suhteessa koko 
yhteisön vuotuiseen kokonaismäärään.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa "alhaalta ylös" -mallia kullekin laitokselle myönnettävien ilmaisten 
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päästöoikeuksien laskemiseen: asetetaan viitearvot ja seurataan, miten ne täsmäävät sen 
jälkeen, kun ne on sovitettu laitoksiin ja tarkistetaan niitä, jos ne ylittävät ylärajan. Prosessin 
jouduttamiseksi ja kunkin alan ennustettavuuden parantamiseksi ylhäältä alas -järjestelmä on 
parempi. Komission olisi ensiksi jaettava kokonaisyläraja alojen välillä todennettujen 
päästöjen perusteella ja sen jälkeen asetettava alakohtaiset viitearvot sen määrittelemiseksi, 
kuinka paljon päästöoikeuksia kukin alan laitos saa. 

Tarkistus 468
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus saattaisi antaa joillekin aloille mahdollisuuden lisätä päästöjään ja siirtää 
vähentämisponnistelujensa taakka muille aloille. Yhtenäinen monialainen korjauskerroin 
varmistaa, että kaikki alat osallistuvat päästöjen vähentämiseen.

Tarkistus 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin oikeuttaa vertailuarvojen kehittämiseen käytetyt varat ja kun otetaan 
huomioon niiden kunnianhimoinen luonne, päästöoikeudet pitää jakaa näitä vertailuarvoja 
soveltamalla laskettujen määrien mukaisesti. Näissä kohdissa ilmoitetut alakohtaiset ylärajat 
ylittävät määrät on katettava huutokaupattavista päästöoikeuksista ja ylijäämät pitää siirtää 
huutokaupattaviin määriin. Ensin mainitussa tapauksessa huutokaupattavien 
päästöoikeuksien määrän vähentyminen korvautuu kysynnän laskulla, joten sen ei voida 
olettaa nostavan päästöoikeuksien hintoja. Tehdään selväksi, että päästökauppajärjestelmän 
päästörajaa pitää noudattaa.

Tarkistus 470
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

4. Päästöoikeuksien enimmäismäärä, jonka 
perusteella lasketaan niille laitoksille 
myönnettävät päästöoikeudet, jotka 
harjoittavat toimintaa vuonna 2013 ja 
saivat päästöoikeuksia ilmaiseksi kaudella 

4. Sanotun rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista päästöoikeuksien 
enimmäismäärä, jonka perusteella 
lasketaan niille laitoksille myönnettävät 
päästöoikeudet, jotka harjoittavat toimintaa 
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2008–2012, ei saa suhteessa koko yhteisön 
vuotuiseen kokonaismäärään olla suurempi 
kuin kyseisten laitosten vuosina 2005–
2007 aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

vuonna 2013 ja saivat päästöoikeuksia 
ilmaiseksi kaudella 2008–2012, ei saa 
suhteessa koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Kansainvälisen sopimuksen puuttuessa 
energiaintensiivisille teollisuuden aloille, joita hiilivuodon riski uhkaa, pitäisi saada riittävä 
määrä ilmaisia päästöoikeuksia, jotta estetään päästöjen siirtäminen maihin, joissa 
paikalliselle tuotannolle ei aseteta vastaavia hiilidioksidipäästöjen rajoituksia.

Tarkistus 471
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Sanotun rajoittamatta 8 artiklan 
soveltamista päästöoikeuksien 
enimmäismäärä, jonka perusteella 
lasketaan niille laitoksille myönnettävät 
päästöoikeudet, jotka harjoittavat toimintaa 
vuonna 2013 ja saivat päästöoikeuksia 
ilmaiseksi kaudella 2008–2012, ei saa 
suhteessa koko yhteisön vuotuiseen 
kokonaismäärään olla suurempi kuin 
kyseisten laitosten vuosina 2005–2007 
aiheuttamien vastaavien päästöjen 
prosenttiosuus. Tarvittaessa on sovellettava 
korjauskerrointa.

Or. en
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Perustelu

Katso 10 a artiklan 8 kohtaan tekemämme tarkistus 2.
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