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Tarkistus 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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.
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Tarkistus 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille suorista 
päästöistä jaettavan määrän 
laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten vuosittain todennettujen
keskimääräisten päästöjen kokonaismäärä 
vuosina 2005–2007.

Laitoksille, jotka toimivat aloilla tai osa-
aloilla, joita hiilivuodon riskin katsotaan 
merkittävästi uhkaavan 
hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen välillisen 
vaikutuksen seurauksena, myönnetään 
suorista päästöistä jaettavan määrän 
lisäksi myös epäsuorista päästöistä 
jaettava määrä päästöoikeuksia 
10 b artiklan ja 8 ja 9 kohdan mukaisesti.
Aloilla tai osa-aloilla, joita 8 ja 9 kohdan 
sekä 10 b artiklan säännökset eivät koske, 
näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.
Niiden päästöoikeuksien enimmäismäärä, 
jotka jaetaan hiilidioksidikustannusten 
siirtymisestä sähkön hintaan aloilla tai 
osa-aloilla, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan ja jotka 
saavat epäsuorista päästöistä jaettavan 
määrän päästöoikeuksia 10 b artiklan ja 
8 ja 9 kohdan mukaisesti, perustuu 
laitosten vuosina 2005–2007 vuosittain 
todennettuun keskimääräiseen 
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sähkönkulutukseen.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien ylärajan ei pitäisi muodostaa ylärajaa toimille, joilla suojataan aloja tai 
osa-aloja, joita hiilivuodon riskin katsotaan merkittävästi uhkaavan hiilidioksidikustannusten 
sähkön hintoihin siirtämisen välillisen vaikutuksen seurauksena. Vähennystekijää, johon 
kohdassa viitataan, pitäisi soveltaa ainoastaan aloille, joita ei ole nimetty hiilivuodolle 
alttiiksi. On määriteltävä järjestelmä vertailuarvojen asettamiseksi ilmaisjaolle, jotta voidaan 
kompensoida hiilidioksidikustannusten siirtymistä hiilivuodon riskin merkittävästi uhkaamien 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen käyttämän sähkön hintoihin.

Tarkistus 474
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista
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.

Or. en

Perustelu

Katso 10 a artiklan 8 kohtaan tehty tarkistus.
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Tarkistus 475
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Rajoittamatta 8 kohdan soveltamista
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.

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 476
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
kokonaismäärän laskentaperusteena 
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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.

käytettävän päästöoikeuksien 
enimmäismäärän pitää olla vuonna 2013 
yhtä suuri kuin kyseisten laitosten 
todennettujen päästöjen keskimääräinen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa "alhaalta ylös" -mallia kullekin laitokselle myönnettävien ilmaisten 
päästöoikeuksien laskemiseen: viitearvojen asettaminen, sen seuraaminen miten ne täsmäävät 
sen jälkeen, kun ne on muunnettu laitoksiin ja niiden tarkistaminen, 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 asettaa alakohtaiset viitearvot sen 
määrittelemiseksi kuinka paljon päästöoikeuksia kukin alan laitos saa.

Tarkistus 477
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. 

Or. pl
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Perustelu

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvassa kansantaloudessa ehdotetut järjestelyt, erityisesti 
ilmaisjaon puuttuminen energiantuottajilta sekä päästöoikeuksien lineaarinen vähennys, 
johtavat sähkön hinnan jyrkkään nousuun, joka aiheuttaa valtavaa hintojen nousua koko 
kansantaloudessa ja nämä kustannukset siirretään kansalaisten maksettavaksi. 

Tarkistus 478
Antonio De Blasio

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hu

Tarkistus 479
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

kokonaismäärä vuonna 2008 tai kyseisten 
laitosten keskimääräiset päästöt vuosina 
2008–2010. Näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän jälkeen 
vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa ei ole saatavilla tietoja vuosien 2005–2007 päästöistä eikä velvoitetta 
tietojen tallentamiseen kaikissa yhteisön järjestelmään kuuluvissa laitoksissa vuodesta 2013, 
joten jäsenvaltiot pystyvät toimittamaan todennettuja tietoja vuodesta 2008 lähtien. 

Tarkistus 480
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Monissa tapauksissa ei ole saatavilla tietoja vuosien 2005–2007 päästöistä eikä velvoitetta 
tietojen tallentamiseen kaikissa yhteisön järjestelmään kuuluvissa laitoksissa vuodesta 2013, 
joten jäsenvaltiot pystyvät toimittamaan todennettuja tietoja vuodesta 2008 lähtien.
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Tarkistus 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Komission teksti Tarkistus

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

5. Yhteisön järjestelmään vasta vuodesta 
2013 osallistuville laitoksille jaettavan 
määrän laskentaperusteena käytetty 
päästöoikeuksien enimmäismäärä ei saa 
vuonna 2013 olla suurempi kuin kyseisten 
laitosten todennettujen päästöjen 
kokonaismäärä vuosina 2005–2007. Näille 
laitoksille jaettavaa kokonaismäärää 
tarkistetaan tämän jälkeen vuosittain 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä 1–3 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen määrien noudattamiseksi 
muuttamatta kuitenkaan 9 artiklassa 
tarkoitettua päästöoikeuksien 
kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin oikeuttaa sääntöjen kehittämiseksi käytetyt varat ja ottaen huomioon 
sääntöjen kunnianhimoisuuden, päästöoikeudet pitää jakaa sääntöjä 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.
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Tarkistus 482
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ilmaisten päästöoikeuksien 
myöntämistä koskevien sääntöjen 
mukaisesti 4 ja 5 kohdissa esitetty 
päästöoikeuksien kokonaismäärä jaetaan 
alojen välillä sen perusteella, mikä on 
niiden osuus vuosien 2005–2007 
todennetuista päästöistä. Kukin alan 
laitos voi saada päästöoikeuksia alalle 
myönnetystä määrästä osana 1 kohdan 
mukaisia toimenpiteitä. 

Or. en

Perustelu

Komissio ehdottaa "alhaalta ylös" -mallia kullekin laitokselle myönnettävien ilmaisten 
päästöoikeuksien laskemiseen: viitearvojen asettaminen, sen seuraaminen miten ne täsmäävät 
sen jälkeen, kun ne on muunnettu laitoksiin ja niiden tarkistaminen, 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 asettaa alakohtaiset viitearvot sen 
määrittelemiseksi kuinka paljon päästöoikeuksia kukin alan laitos saa. 

Tarkistus 483
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

Viisi prosenttia 9 ja 9 a artiklan mukaisesti 
kaudeksi 2013–2020 määritellystä koko 
yhteisön päästöoikeuksien lukumäärästä 

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

päästöoikeuksien lukumäärästä varataan 
uusille osallistujille enimmäismääränä, 
joka voidaan jakaa uusille osallistujille 
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annettujen sääntöjen perusteella.

Or. en

Perustelu

Viisi prosenttia päästöoikeuksista on erittäin suuri määrä uusien osallistujien varauksen 
kokoon nähden ja se pienentää ilmaisiin päästöoikeuksiin käytettävää määrää.

Tarkistus 484
Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkiin tästä varauksesta rahoitettaviin 
investointeihin on liitettävä riippumaton 
tekninen ja taloudellinen arvio 
ehdotuksesta, jossa osoitetaan selvästi, 
että uuden laitoksen hiilidioksidipäästöt 
tuotosta kohti ovat vähintään 
70 prosenttia pienemmät kuin muilla 
vastaavanlaisilla tuotantovälineillä.
Riippumatonta teknistä arviota uuden 
laitoksen käyttöönoton jälkeen vaaditaan 
myös todentamaan, että uuden laitoksen 
hiilidioksidipäästöt tuoteyksikköä kohti 
ovat vähintään 50 prosenttia pienemmät 
kuin muissa EU:ssa sijaitsevissa 
laitoksissa. Jos käyttöönoton jälkeen 
tehdyssä riippumattomassa teknisessä 
arviossa päädytään muunlaiseen 
johtopäätökseen, sitä pidetään 
määräysten rikkomisena ja siihen 
sovelletaan 16 artiklan 3 kohtaa. 

Or. en
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Perustelu

Ilmaiset päästöoikeudet uusille osallistujille olisi suunnattava vähiten hiilidioksidipäästöjä 
tuoteyksikköä kohti aiheuttavaan tuotantoon. Hiilidioksidipäästöjen mittaaminen suhteessa 
tuoteyksikköön suuntaa uusia investointeja kohti tehokkaimpia ja vähiten hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavia tuotantotapoja. Kaikkien uusien laitosten on osoitettava etu- ja jälkikäteen, että ne 
täyttävät tämän vaatimuksen.

Tarkistus 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. 
Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan luonnonvaroja ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näiden erityisehtojen mukaisesti tuotettuun energiaan ei 
pitäisi soveltaa huutokauppamenettelyä.

Tarkistus 486
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Poistetaan.

Or. pl
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Perustelu

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvassa kansantaloudessa ehdotetut järjestelyt, erityisesti 
ilmaisjaon puuttuminen energiantuottajilta sekä päästöoikeuksien lineaarinen vähennys, 
johtavat sähkön hinnan jyrkkään nousuun, joka aiheuttaa valtavaa hintojen nousua koko 
kansantaloudessa ja nämä kustannukset siirretään kansalaisten maksettavaksi.

Tarkistus 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komission teksti Tarkistus

Jaettavia määriä tarkistetaan 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Komission on annettava 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä yhteisön 
laajuiset ja täysin yhdenmukaistetut 
säännöt uusien tulokkaiden osuuden 
jakamisesta, josta päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Aloilla tai osa-aloilla, joita 8 ja 9 kohdan 
sekä 10 b artiklan säännökset eivät koske, 
näille laitoksille jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan tämän 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

On laadittava selkeät yhteisön laajuiset säännöt uusien tulokkaiden osuuden jakamisesta ja 
ilmaiseksi jaettavia määriä koskevia sääntöjä on sovellettava samalla tavoin kuin olemassa 
oleviin laitoksiin sovellettavia sääntöjä.
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Tarkistus 488
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppa sähköntuotannossa merkitsee tarpeettomia lisäkustannuksia 
kuluttajille. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuva ilmaisjako tekee 
päästökauppajärjestelmästä tehokkaamman.

Tarkistus 489
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

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 neutraloida 100-prosenttisen huutokauppaamisen 
vaikutukset sähköntuotantoalalla. Huutokauppajärjestelmän asteittainen käyttöönotto 
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mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen ja energiantuotannon sopeuttamisen uuden 
IPPC-direktiivin aiheuttamiin tiukempiin vaatimuksiin.

Tarkistus 490
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 491
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaiseksi jaettavia 25 prosenttia 
päästöoikeuksista ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle. 
Jakaminen perustuu polttoainekohtaisiin 
sääntöihin ja parhaaseen käytössä 
olevaan tekniikkaan.

Or. en

Perustelu

Ilmaisista päästöoikeuksista luopuminen saattaisi luoda valtavan esteen investoinneille ja 
uhrata arvokasta potentiaalia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, joka liittyy uusien 
voimalaitosten parantuneeseen energiatehokkuuteen. Tarkistus johtaisi 
toiminnanharjoittajien taakan pienentymiseen ja kannustaisi poistamaan vanhempia laitoksia 
käytöstä. 
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Tarkistus 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, paitsi 
teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisesta prosessista 
peräisin olevista jäännöksistä syntyvälle 
sähköntuotannolle, jos sähkö on 
tarkoitettu toiminnanharjoittajan omaan 
kulutukseen. Tällaiset päästöoikeudet on 
jaettava samojen jakoperusteiden 
mukaisesti kuin liitteessä I mainitun 
teollisen toiminnan tapauksessa,
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
kuitenkin käytetään polttoaineena, kaikki 
päästöoikeudet myönnetään jätekaasun 
tuottavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle ilmaiseksi 
samoilla myöntämisperusteilla kuin 
kyseiseenkin laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Teollisten prosessien yhteydessä tuotettu sähkö ja lämpö sekä jätteistä tuotettu sähkö ovat 
ympäristöä säästäviä ratkaisuja näissä prosesseissa tarvittavan energian toimittamiseksi. 
Hiilidioksidi, joka on peräisin jätekaasuista, liittyy erottamattomasti laitoksiin, jotka tuottavat 
näitä kaasuja ja siksi se on laskettava sen tuottaneelle laitokselle. Tämä vastaa komission 
asiakirjan KOM(2003)0830 kohtaa 92. Se helpottaa myös sääntöjen asettamista, joiden 
soveltaminen vähentää hiilen käyttöä ja näin ollen myös jätekaasujen syntymistä.
Huutokauppajärjestelmä aiheuttaisi turhaa taakkaa näille laitoksille ja poistaa kannusteita 
tehokkaalle jätekaasun käytölle.
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Tarkistus 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista.
Jos tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena, päästöoikeudet 
myönnetään jätekaasun tuottavan 
laitoksen toiminnanharjoittajalle samoilla 
myöntämisperusteilla kuin kyseiseenkin 
laitokseen sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. Jotta varmistetaan 
niiden tehokas talteenotto, näiden kaasujen käytön suurin mahdollinen joustavuus on 
sallittava. Tuotantoprosessista peräisin olevien jätekaasujen käyttö sähköntuotantoon edistää 
luonnonvarojen säästämistä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Näissä erityisoloissa 
tuotettu sähkö olisi jätettävä huutokauppajärjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta teollisista tuotantoprosesseista 
peräisin olevasta jätekaasusta tuotettua 
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sähköä.
Kun tuotantoprosessin jätekaasua 
käytetään polttoaineena, jätekaasun 
aiheuttavan laitoksen 
toiminnanharjoittajalle myönnetään 
päästöoikeuksia samalla jakoperiaatteella, 
jota sovelletaan kyseiseen laitokseen.

Or. pl

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. 
Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan luonnonvaroja ja 
vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näiden erityisehtojen mukaisesti tuotettuun energiaan ei 
pitäisi soveltaa huutokauppamenettelyä.

Tarkistus 495
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta teollisuuden lämmönkulutuksen 
yhteydessä tai teollisesta prosessista 
peräisin olevista jäännöksistä tuotettua 
sähköä. Tällaiset päästöoikeudet on 
jaettava 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 teollisuusjätteistä tuotettuun sähköön. Tällaiseen 
toimintaan kannustettiin ratkaisuna vapauttamattomiin energiamarkkinoihin ja sitä edistettiin 
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sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä annetussa direktiivissä. Ehdotuksessa 
oletetaan, että kaikkea sähköä olisi kohdeltava samojen jakoperusteiden 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 496
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, lukuun 
ottamatta laitoksen omaan kulutukseen 
tarvittavaa direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla 
yhteistuotannolla tuotettua sähköä tai 
sähköä, joka tuotetaan teollisuuden 
tuotantoprosessin jätekaasuista. 
Jakaminen on toteutettava samojen 
pääasiallisiin teollisiin prosesseihin 
sovellettavien, tämän artiklan 7 ja 
8 kohdassa mainittujen 
täytäntöönpanotoimien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Alan yritykset ovat investoineet viime vuosina sähkön ja lämmön erittäin tehokkaaseen 
yhteistuotantoon ja laitosten teollisuusjätteistä tuotettuun sähköön. Ehdotuksen mukaan 
kaikkea sähköä olisi kohdeltava samojen jakoperusteiden mukaisesti, koska oletetaan, että on 
yhtenäiset sähkömarkkinat. Tämä on väärinkäsitys. Voima ja lämpö, jotka on tuotettu 
teollisuusprosessin yhteydessä, tuotetaan tyydyttämään kyseisten teollisuusprosessien kysyntä.
Teollisuuden energiantuotannolle olisi jaettava päästöoikeuksia kyseistä alaa koskevien 
sääntöjen perusteella, koska se on olennainen osa alaa.
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Tarkistus 497
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, paitsi, jos 
se tapahtuu sähkön ja lämmön 
yhteistuotannossa omien tarpeiden 
tyydyttämiseksi.

Or. de

Tarkistus 498
Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle.

Ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta uusien 
osallistujien sähköntuotannolle, paitsi, jos 
se tapahtuu sähkön ja lämmön 
yhteistuotannossa omien tarpeiden 
tyydyttämiseksi.

Or. de

Perustelu

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on taloudellisin tapa tuottaa sekä sähkö että lämpöä 
primaarienergialähteistä. Sitä edistetään erityisesti monissa jäsenvaltioissa. Jotta sähkön ja 
lämmön yhteistuotantolaitoksille ei aiheutettaisi lisätaakkaa ja uusien laitosten rakentamisen 
kannustamiseksi, kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa on rajoitettava voimalaitosalalla
vain sähköä tuottaviin laitoksiin.
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Tarkistus 499
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Päästöoikeuksien jakamista uusille osallistujille koskevat säännöt sekä säännöt, jotka 
koskevat sulkemisia ja päästöoikeuksien siirtämistä suljetuista laitoksista uusiin EU:ssa 
sijaitseviin laitoksiin sekä yhdistämistä, on laadittava yhteisön tasolla samaan aikaan kuin 
säännöt, jotka koskevat ilmaisten päästöoikeuksien jakamista olemassa oleville laitoksille.

Tarkistus 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Enintään 500 miljoonaa 
päästöoikeutta uusien osallistujien 
varauksessa myönnetään laajamittaisille 
kaupallisille esittelyhankkeille, joissa 
harjoitetaan hiilidioksidin talteenottoa ja 
geologista varastointia EU:n alueella tai 
EU:n ulkopuolisissa kehitysmaissa ja 
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siirtymätalousmaissa, jotka ratifioivat 
tulevan kansainvälisen sopimuksen. 
Päästöoikeudet on myönnettävä 
hankkeille, joissa kehitetään 
monipuolista, mahdollisimman 
kustannustehokasta ja sijainniltaan 
tasapainoista CCS-tekniikkaa, jossa 
hyödynnetään erilaisia geologisen 
varastoinnin paikkoja. Niiden 
myöntämisen edellytyksenä on todennettu 
hiilidioksidipäästöjen välttäminen 
geologisen varastoinnin avulla.
Komissio ehdottaa järjestelmiä ja 
menettelyitä hankkeiden yksilöimiseksi ja 
päästöoikeuksien myöntämiseksi. Sen on 
pyrittävä varmistamaan, että 
tarjouskilpailussa 12 laajamittaisen 
kaupallisen esittelyhankkeen 
rakentamiseksi voidaan osoittaa 
vakuuttavaa edistystä ennen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 
konferenssia Kööpenhaminassa 
marraskuussa 2009. 

Or. en

(Viittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 22)

Perustelu

EU:n on astuttava johtoon hiilidioksidin talteenottoon ja geologiseen varastointiin liittyvässä 
tekniikassa, jos se aikoo saada Kiinan ja muut eniten hiiltä käyttävät maat ratifioimaan 
kansainvälisen hiilidioksidipäästöjä huomattavasti vähentävän sopimuksen. Tarkistuksella 
pyritään ottamaan käyttöön EU:n päästörajoitusten sisällä välitön, varma ja eurooppalainen 
rahoitusmekanismi, jolla ensimmäiset CCS-hankkeiden kehittäjät voivat kattaa 
kehittämiskulut, joiden vuoksi tekniikka ei ole alussa taloudellisesti kannattavaa. Se on 
perustana jatkoneuvotteluille neuvoston kanssa.
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Tarkistus 501
Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vuosittain 60 miljoonaa
päästöoikeutta 600 miljoonan 
päästöoikeuden enimmäismäärästä 
uusien osallistujien varauksesta 
myönnetään laajamittaisille kaupallisille 
esittelyhankkeille, joissa harjoitetaan 
hiilidioksidin talteenottoa ja geologista 
varastointia EU:n alueella tai EU:n 
ulkopuolisissa kehitysmaissa ja 
siirtymätalousmaissa, jotka ratifioivat 
tulevan kansainvälisen sopimuksen. 
Päästöoikeudet on myönnettävä 
hankkeille, jotka toteutetaan komission 
ehdottamien järjestelyiden perusteella ja 
joissa varmistetaan monipuolisen 
tekniikan kehittäminen mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Niiden 
myöntämisen edellytyksenä on toteutettu 
hiilidioksidin geologinen varastointi.
Päästöoikeudet, joissa ei vaadita 
myöntämisedellytysten täyttämistä, ovat 
edelleen käytettävissä uusien osallistujien 
varauksessa. 
Komissio pyrkii varmistamaan, että 
sopimukset 12 laajamittaisen kaupallisen 
esittelyhankkeen rakentamiseksi on tehty 
ennen Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutossopimuksen osapuolten 
konferenssia Kööpenhaminassa 
marraskuussa 2009.

Or. en

(Ristiinviittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 22)
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Tarkistus 502
Norbert Glante

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vuosittain 60 miljoonaa 
päästöoikeutta 600 miljoonan 
päästöoikeuden enimmäismäärästä 
yhteisön varauksesta myönnetään ainakin 
12 esittelylaitokselle, joissa harjoitetaan 
hiilidioksidin talteenottoa ja maanalaista 
varastointia. Päästöoikeudet on 
myönnettävä hankkeille, jotka toteutetaan 
komission ehdottamien sopimusten 
perusteella ja joissa pyritään kehittämään 
monipuolista tekniikkaa mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. Niiden 
myöntäminen riippuu geologisesti 
varastoidun hiilidioksidin määrästä.

Or. de

(Ristiinviittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 22)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kannustamaan pikaisia päätöksiä esittelylaitosten perustamisesta. 

Tarkistus 503
Kathy Sinnott

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. 60 miljoonan päästöoikeuden varaus
uusille jäsenille varataan 31. joulukuuta 
2005 saakka myönnettäväksi 
12 ensimmäiselle laitokselle, jotka ovat 
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aloittaneet hiilidioksidipäästöjen 
kaupallisen ja geologisen varastoimisen 
kestävällä tavalla ennen mainittua 
päivämäärää siten, että yhtä vuoteen 2016 
mennessä varastoitua tonnia kohti 
myönnetään yksi päästöoikeus. Komissio 
määrittää mainitut 12 laitosta ennen 
1. tammikuuta 2013. Mainittu 
mahdollisuus koskee kaikkia laitoksia 
EU:n alueella tai kolmansissa maissa, 
jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen.

Or. en

(Ristiinviittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 22)

Perustelu

Hiilidioksidin talteenottoa on kehitettävä kestävällä tavalla ja Euroopan parlamentin olisi 
tarvittaessa edistettävä kestävää kehitystä. 

Tarkistus 504
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. 60 miljoonan päästöoikeuden varaus
uusille jäsenille varataan 31. joulukuuta 
2005 saakka myönnettäväksi 
12 ensimmäiselle laitokselle, jotka ovat 
aloittaneet hiilidioksidipäästöjen 
kaupallisen ja geologisen varastoimisen 
ennen mainittua päivämäärää siten, että 
yhtä vuoteen 2016 mennessä varastoitua 
tonnia kohti myönnetään yksi 
päästöoikeus. Komissio määrittää 
mainitut 12 laitosta ennen 1. tammikuuta 
2013.
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Or. en

(Ristiinviittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 22)

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistus 505
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euroa vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.
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Tarkistus 506
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viitearvomenetelmällä jaettavia päästöoikeuksia koskeva kappale sisältää ratkaisun tähän.

Tarkistus 507
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Siirtymäajan ilmaisjako on sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että kansainvälistä 
sopimusta ei saada aikaiseksi. Päästöoikeuksien jakaminen olisi tehtävä vertailuarvojen 
perusteella tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi, mieluiten perustuen 
hiilidioksidipäästöihin tuoteyksikköä kohti. Tähän sisältyy vähäpäästöisen tekniikan 
polttoaineen kulutus, polttoainetyyppi ja prosessin tehokkuus. Vertailuarvojen lopullinen 
muotoilu ja tarkistamismenettelyt tulevat tärkeiksi vasta myöhemmässä vaiheessa, kun 
kansainväliset sopimukset on tehty.

Tarkistus 508
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Teollisten tuotantolaitosten on jatkuvasti pakko optimoida energiatehokkuuttaan selvitäkseen 
kansainvälisessä kilpailussa. Kansainvälisen kilpailun paineiden vuoksi pelkästään 
Eurooppaan rajoittuvan päästökauppajärjestelmän aiheuttamia taloudellisia taakkoja ei 
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voida siirtää tuotteiden hintoihin. Se vaarantaisi niiden kilpailukyvyn ja johtaisi tuotannon 
siirtymiseen maihin, joissa taakkana ei ole ilmastonmuutoslainsäädäntöä.

Tarkistus 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ennen kansainvälisen sopimuksen 
tekemistä ja ellei 10 b ja 28 artiklasta 
muuta johdu, 2 kohdassa tarkoitettuihin 
laitoksiin kuulumattomille laitoksille
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna on 100 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä 
muuttamatta 9 artiklassa tarkoitettua 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Valmistava teollisuus on yleisesti alttiina kovalle kansainväliselle kilpailulle. Huutokaupasta 
aiheutuu mittaamattomia riskejä tälle teollisuuden alalle ja koko EU:n taloudelle, eikä se 
kuitenkaan edistä direktiiviin sisältyviä ympäristötavoitteita. Yläraja on asetettu 
21 prosenttiin ja se saavutetaan joko huutokaupan avulla tai ilman sitä vähentämällä 
saatavilla olevien päästöoikeuksien määrää tasaisesti. Valmistavalle teollisuudelle olisi siksi 
myönnettävä sääntöihin perustuvia ilmaisia päästöoikeuksia siihen asti, kunnes aletaan 
soveltaa kansainvälistä sopimusta, joka tarjoaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet maailman 
laajuisesti.
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Tarkistus 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ennen kansainvälisen sopimuksen 
tekemistä 2 kohdassa tarkoitettuihin 
laitoksiin kuulumattomille laitoksille
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 ja kunakin sitä 
seuraavana vuonna on 100 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä 
muuttamatta 9 artiklassa tarkoitettua 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Valmistavalle teollisuudelle sääntöihin perusteella ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrän pitää olla 100 prosenttia, jotta se ei joudu epäsuotuisaan kilpailutilanteeseen EU:n 
ulkopuolella sijaitsevaan teollisuuteen nähden, jota eivät sido vastaavanlaiset 
päästövähennystoimet. Ilmaisjako ei muuta mitenkään päästökauppa-alalle asetettua 
21 prosentin päästövähennystavoitetta, sillä päästöoikeuksien määrä on sama kuin 
huutokauppaan perustuvassa päästöoikeuden jakamisessa. 

Tarkistus 511
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 100 prosenttia 1–
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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.

3 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Komissio tarkistaa mainittua 
prosenttiosuutta vuonna 2020 ja joka 
neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistamisen 
yhteydessä otetaan huomioon havaitut 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä. Komission tarkistuksen 
perusteella toteuttamista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Huutokauppa perustuu olettamukseen, että on mahdollista siirtää päästöoikeuksien 
kustannukset kuluttajille. Niiden seuraukset hiilivuodoille alttiina oleville laitoksille voivat 
olla huomattavat. Vaikutuksia lisäävät sähköntuottajien ja valmistavan teollisuuden erilaiset 
mahdollisuudet siirtää hiilidioksidikustannuksia hintoihin. Siksi huutokauppaa ei pitäisi ottaa 
käyttöön valmistavassa teollisuudessa. On täsmennettävä tarvetta jakaa päästöoikeuksia 
vertailuarvoja soveltamalla laskettujen määrien mukaan. 

Tarkistus 512
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
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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.

päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
80 prosenttia 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Or. pl

Perustelu

Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvassa kansantaloudessa ehdotetut järjestelyt, erityisesti 
ilmaisjaon puuttuminen energiantuottajilta sekä päästöoikeuksien lineaarinen vähennys, 
johtavat sähkön hinnan jyrkkään nousuun, joka aiheuttaa valtavaa hintojen nousua koko 
kansantaloudessa ja nämä kustannukset siirretään kansalaisten maksettavaksi.

Tarkistus 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan mukaisesti ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien määrä vuonna 
2013 on 100 prosenttia tämän artiklan 1–
3 kohdassa tarkoitetusta määrästä, ja 
ilmaiseksi jaettavaa määrää vähennetään 
vuosittain samansuuruisilla määrillä siten, 
että vuoteen 2020 tultaessa ilmaiseksi 
jaetaan 80 prosenttia määrästä.

Komissio tarkistaa näitä osuuksia vuonna 
2020. Sen jälkeen uudelleentarkastelu 
tehdään neljän vuoden välein. 
Uudelleenarvioinnissa otetaan huomioon 
sekä ympäristö- että taloudelliset 
vaikutukset. Kaikkia asiaan liittyviä 
työmarkkinaosapuolia on kuultava. 
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Päästökauppa perustuu edellytykseen, että kustannukset voidaan kattaa. Edellä sanotulla voi 
olla vakavia vaikutuksia hiilivuotoriskille alttiille laitoksille, lisäksi niihin vaikuttaa 
energiantuottajien ja tuotantoteollisuuden erilaiset mahdollisuudet siirtää kustannuksia 
hintoihin. Tuotantosektorilla päästökauppa on toteutettava erittäin varovasti ja sen on 
tukeuduttava taloudelliseen analyysiin. Tehdään selväksi, että on eriytettävä sovellettavien 
sääntöjen ("benchmarks" ) perusteella vahvistetut päästökiintiöt.

Tarkistus 514
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 100 prosenttia 1–
3 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä, minkä jälkeen ilmaiseksi 
jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
vuonna 2020 jaetaan ilmaiseksi 
80 prosenttia.

Komissio tarkistaa mainittua 
prosenttiosuutta vuonna 2020 ja joka 
neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistamisen 
yhteydessä otetaan huomioon havaitut 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä. Komission tarkistuksen 
perusteella toteuttamista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Huutokauppa perustuu olettamukseen, että on mahdollista siirtää päästöoikeuksien 
kustannukset kuluttajille. Niiden seuraukset hiilivuodoille alttiina oleville laitoksille voivat 
olla huomattavat. Vaikutuksia lisäävät sähköntuottajien ja valmistavan teollisuuden erilaiset 
mahdollisuudet siirtää hiilidioksidikustannuksia hintoihin. Siksi huutokauppa pitäisi ottaa 
hyvin varovaisesti käyttöön ja siihen pitäisi liittää talouskatsaus. On täsmennettävä tarvetta 
jakaa päästöoikeuksia vertailuarvoja soveltamalla laskettujen määrien mukaan. 

Tarkistus 515
Irena Belohorská

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 100 prosenttia 1–
3 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä, minkä jälkeen ilmaiseksi 
jaettavaa määrää vähennetään vuosittain 
samansuuruisilla määrillä siten, että 
vuonna 2020 jaetaan ilmaiseksi 
80 prosenttia.

Komissio tarkistaa mainittua 
prosenttiosuutta vuonna 2020 ja joka 
neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistamisen 
yhteydessä otetaan huomioon havaitut 
taloudelliset ja ympäristövaikutukset.
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä. Komission tarkistuksen 
perusteella toteuttamista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Huutokauppa perustuu olettamukseen, että on mahdollista siirtää päästöoikeuksien 
kustannukset kuluttajille. Niiden seuraukset hiilivuodoille alttiina oleville laitoksille voivat 
olla huomattavat. Vaikutuksia lisäävät sähköntuottajien ja valmistavan teollisuuden erilaiset 
mahdollisuudet siirtää hiilidioksidikustannuksia hintoihin. Siksi huutokauppa pitäisi ottaa 
hyvin varovaisesti käyttöön ja siihen pitäisi liittää talouskatsaus. On täsmennettävä tarvetta 
jakaa päästöoikeuksia vertailuarvoja soveltamalla laskettujen määrien mukaan. 

Tarkistus 516
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tuotantolaitokset pyrkivät jatkuvasti parantamaan tehokkuuttaan kun kilpailupaineet 
kansainvälisellä tasolla lisääntyvät. Jonkinlaista edistystä hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä on saavutettu itsesääntelytoimien tuloksena. Jotta Euroopan asemaa 
teollisuuden sijoittautumispaikkana ei vaarannettaisi, on vähennettävä päästöoikeuksien 
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ilmaisjakoa perustellussa määrin. Koska 9 artiklassa tarkoitettu lineaarinen määrä on jo 
itsessään kunnianhimoinen päästöjenvähentämistavoite, kannusteita päästöjen 
lisävähentämiseen ja mahdollisuuksia uusiin investointeihin on vielä olemassa.

Tarkistus 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 4–6 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.

Or. en

Perustelu

Ilmaiseksi jaettavat päästöoikeudet yhteistuotannolle pitää säilyttää, jotta kaukolämmön 
kilpailukykyä voidaan tukea. 

Tarkistus 518
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
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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.

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 5 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Huutokaupattavien päästöoikeuksien osuuden määrittelyssä tarvitaan asteittaisempaa 
lähestymistapaa, sillä prosessin nykyinen vauhti voi vaarantaa asianomaiset yritykset. Viiden 
prosentin vuosittainen vähennys antaa yrityksille mahdollisuuden suunnitella tehokkaammin 
investointejaan toimenpiteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Tarkistus 519
Peter Liese, Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, tämän 
artiklan 3–6 kohdan [ja 3 c artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2013 on 
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. Ilma-
alusten käyttäjille ilmaiseksi 
myönnettävien päästöoikeuksien määrää 
vähennetään 3 artiklan d kohdan 
2 alakohdan mukaisesti vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuonna 
2020.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus on ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään koskevan neuvoston ja 
parlamentin sopimuksen mukainen. Sopimuksessa määrätään, että huutokauppaoikeuksien 
määrää voidaan lisätä osana yleistä tarkistusta. Tarkistuksen tekijät viittaavat tähän 
mahdollisuuteen ja kannattavat komission yleisen tarkistamisen yhteydessä esittämää 
ajatusta.

Tarkistus 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 100 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä.

Or. en

Perustelu

Ilmaiseksi jaettavat päästöoikeudet yhteistuotannolle pitää säilyttää, jotta kaukolämmön 
kilpailukykyä voidaan tukea. 
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Tarkistus 521
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Looginen seuraus 7 kohdan päästöoikeuksien jakamisjärjestelyistä on, että nämä säännökset 
ovat käyneet turhiksi. 

Tarkistus 522
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euroa vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.

Tarkistus 523
Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Yhteensovittava tarkistus.
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Tarkistus 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Valmistava teollisuus on yleisesti alttiina kovalle kansainväliselle kilpailulle. Huutokaupasta 
aiheutuu mittaamattomia riskejä tälle teollisuuden alalle ja koko EU:n taloudelle, eikä se 
kuitenkaan edistä direktiiviin sisältyviä ympäristötavoitteita. Yläraja on asetettu 
21 prosenttiin ja se saavutetaan joko huutokaupan avulla tai ilman sitä vähentämällä 
saatavilla olevien päästöoikeuksien määrää tasaisesti. Valmistavalle teollisuudelle olisi siksi 
myönnettävä sääntöihin perustuvia ilmaisia päästöoikeuksia siihen asti, kunnes aletaan 
soveltaa kansainvälistä sopimusta, joka tarjoaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet maailman 
laajuisesti.

Tarkistus 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Valmistavalle teollisuudelle sääntöihin perusteella ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrän pitää olla 100 prosenttia, jotta se ei joudu epäsuotuisaan kilpailutilanteeseen EU:n 
ulkopuolella sijaitsevaan teollisuuteen nähden, jota eivät sido vastaavanlaiset 
päästövähennystoimet.. Ilmaisjako ei muuta mitenkään päästökauppa-alalle asetettua 
21 prosentin päästövähennystavoitetta, sillä päästöoikeuksien määrä on sama kuin 
huutokauppaan perustuvassa päästöoikeuden jakamisessa. 

Tarkistus 526
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. 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. Päästöoikeuksien 
jakamisen ilmaiseksi laitostasolla pitää 
perustua vertailuarvoihin hiilidioksidi-
ekvivalenttitonnia tuoteyksikköä kohti. 
Muiden suunnittelun piirteiden osalta 
sovelletaan 1 kohtaa. 
Niille aloille ja osa-aloille, joilla on 
asianmukaisesti perusteltavissa, että 
hiilivuodon uhka on olemassa ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
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voidaan myöntää enintään 80 prosenttia 
ilmaisia päästöoikeuksia ja siten ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Siirtymäajan ilmaisjako on sallittua ainoastaan siinä tapauksessa, että kansainvälistä 
sopimusta ei saada aikaiseksi. Päästöoikeuksien jakaminen olisi tehtävä vertailuarvojen 
perusteella tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi, mieluiten perustuen 
hiilidioksidipäästöihin tuoteyksikköä kohti. Tähän sisältyy vähäpäästöisen tekniikan 
polttoaineen kulutus, polttoainetyyppi ja prosessin tehokkuus. Vertailuarvojen lopullinen 
muotoilu ja tarkistamismenettelyt tulevat tärkeiksi vasta myöhemmässä vaiheessa, kun 
kansainväliset sopimukset on tehty.

Tarkistus 527
Françoise Grossetête

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia 
100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä kunnes saavutetaan 
tämän direktiivin 28 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien mukaisesti 
tyydyttävänä pidettävä kansainvälinen 
sopimus.

Or. fr
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Perustelu

Olisi tehtävä selväksi itse direktiivissä, että aloille ja yrityksille, jotka ovat alttiita 
hiilivuotoriskille, olisi jaettava ilmaiseksi päästöoikeuksia, kunnes saavutetaan tyydyttävänä 
pidettävä kansainvälinen sopimus. Tällainen säännös on elintärkeä investointien suunnittelun 
kannalta EU:ssa.

Tarkistus 528
Antonio De Blasio

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville välillisiä tai 
välittömiä päästöjä aiheuttaville 
laitoksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia yhteisön tasolla 
määritettävän parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan (BAT) perustuvan 
suoristustason mukaisesti. 

Or. hu

Tarkistus 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Perustelu

Päästöoikeuksien ilmainen jakaminen ei riipu tietystä vuodesta vaan hiilivuodon uhkasta. Jos 
hiilivuodon uhka todetaan, kaikki sääntöjen ("benchmarks" ) perusteella vahvistetut 
päästökiintiöt ovat ilmaisia. Tarkistuksella täsmennetään, että sääntöjen mukaan 
alakohtaisten raja-arvojen jakaminen pitää tehdä päästökauppajärjestelmän puitteissa.

Tarkistus 530
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeuden saada ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi riippua tietystä vuodesta vaan 
hiilivuotoriskistä. Jos hiilivuotoriski todetaan, kaikkien sääntöjen mukaisesti laskettujen 
päästöoikeuksien pitäisi olla ilmaisia. Selvennetään, että vertailuarvoihin perustuvassa 
päästöoikeuksien jakamisessa on noudatettava päästökauppa-alan alakohtaisia ylärajoja. 



AM\734873FI.doc 47/89 PE409.657v01-00

FI

Tarkistus 531
Lambert van Nistelrooij

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeuden saada ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi riippua tietystä vuodesta vaan 
hiilivuotoriskistä. Jos hiilivuotoriski todetaan, kaikkien sääntöjen mukaisesti laskettujen 
päästöoikeuksien pitäisi olla ilmaisia. Selvennetään, että vertailuarvoihin perustuvassa 
päästöoikeuksien jakamisessa on noudatettava päästökauppa-alan alakohtaisia ylärajoja.

Tarkistus 532
Irena Belohorská

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Oikeuden saada ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi riippua tietystä vuodesta vaan 
hiilivuotoriskistä. Jos hiilivuotoriski todetaan, kaikkien sääntöjen mukaisesti laskettujen 
päästöoikeuksien pitäisi olla ilmaisia. Selvennetään, että vertailuarvoihin perustuvassa 
päästöoikeuksien jakamisessa on noudatettava päästökauppa-alan alakohtaisia ylärajoja.

Tarkistus 533
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille
ja joihin liittyy paljon päästöjä 
aiheuttavan tuotannon siirtäminen 
kolmansiin maihin tai EU:n alueille, 
jotka kuulu yhteisön järjestelmään, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia enintään 
100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

Or. en

Perustelu

Muutoksella turvataan tasavertainen asema lämmitysjärjestelmille, joiden pitää rajoittaa 
kykynsä siirtää EU:n päästökauppajärjestelmään osallistumiseen liittyviä kustannuksia 
loppukäyttäjille markkinaolosuhteissa, kun suurin osa alan toimijoista koostuu laitoksista, 
joiden kapasiteetti on alle 20 MW eivätkä ne osallistu EU:n päästökauppajärjestelmään.
Korjauksella korostetaan mahdollisuutta, että järjestelmästä voi olla hiilivuotoa, mihin EU:n 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. 
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Tarkistus 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla tai osa-aloilla toimiville 
laitoksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 2–
6 kohdan ja 10 b artiklan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

Or. en

Perustelu

Merkittävä hiilivuodon riski syntyy sekä EU:n päästökauppajärjestelmään osallistumisen 
vaikutuksista suorien päästöjen osalta että joissain tapauksissa, kuten alumiinin 
primäärituotannossa, hiilidioksidikustannusten siirtämisestä sähkön hintoihin aiheutuvista 
välillisistä vaikutuksista. Tietyillä aloilla hiilivuodon uhkan pienentämiseksi myönnettyjen 
päästöoikeuksien määrän on katettava sekä suorat että välilliset vaikutukset.

Tarkistus 535
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 536
Frédérique Ries

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. 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 1 kohdan mukaisesti 
hiilivuodon estämiseksi tarvittavaksi
määritellystä määrästä.

Or. en

Perustelu

Ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrän pitäisi perustua vain kahteen tekijään: 
(1) viittaukseen EU:n yhdenmukaisiin sääntöihin, kuten vertailuarvot, kuten 1 kohdassa on 
mainittu.
(2) määrään, joka on tarkalleen tarpeen estämään tuotannon siirtymisen tai tuotteiden 
tuomisen maista, joissa ei ole vastaavanlaisia päästövähennysvaatimuksia.

Tarkistus 537
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
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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.

seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia enintään 
100 prosenttia 1 kohdan mukaisesti 
hiilivuodon estämiseksi tarvittavaksi
määritellystä määrästä.

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 538
Dorette Corbey

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. 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. Osuuden 
määrittelyssä on otettava huomioon, 
missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
käyttämällä tehokkainta tekniikkaa ja 
ottamalla huomioon sähkönkulutuksen 
tuotantoprosessissa. 

Or. en
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Perustelu

Päätettäessä ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien osuutta aloilla tehokkaimman tekniikan 
käyttö olisi otettava huomioon samoin kuin väistämätön sähkönkulutus.

Tarkistus 539
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

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

8. 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. Tätä sovelletaan 
myös samankaltaisiin laitoksiin tai 
yhtiöihin, jotka eivät ilmiselvästi kuulu 
mihinkään tiettyyn alaan.

Or. de

Perustelu

Alat on tällä hetkellä määritelty kunkin teollisuudenalan suurimman toimijan mukaan. Tällöin 
sivuutetaan eräs merkittävä tekijä. Euroopan unionissa on yhtiöitä/ryhmittymiä, joiden 
tuotantoalat ovat monipuolisempia, eikä niitä voi sijoittaa varmasti jollekin tietylle alalle. Se 
johtaisi niiden luokittelemiseen alalle ja sen alakohtaisten tunnusmerkkien mukaan, jotka 
eivät vastaa niiden todellisia ominaisuuksia.
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Tarkistus 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön hiilidioksidin 
suhteen vähemmän tehokkaille laitoksille, 
jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:
a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
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todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Or. en

Perustelu

10 a artiklan 9 kohta on keskeinen osa toimia hiilivuoden torjumiseksi, ja siksi se olisi 
siirrettävä 10 b artiklaan.

Tarkistus 541
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
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hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön hiilidioksidin 
suhteen vähemmän tehokkaille laitoksille, 
jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:
a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Or. de

Perustelu

Johdonmukainen seuraus 7 kohdassa säädetystä päästöoikeuksien jakamisjärjestelyistä on 
että näitä säännöksiä ei enää tarvita.



PE409.657v01-00 56/89 AM\734873FI.doc

FI

Tarkistus 542
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön hiilidioksidin 
suhteen vähemmän tehokkaille laitoksille, 
jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:
a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
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aloihin.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmän huutokauppa aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille kuluttajille, 
mutta ei auta vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero 
kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia 
euroa vuosittain ja saadaan sähkön hinnat pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina ilman että 
kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä 
perustaa huutokauppaperiaatteelle. Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla 
päästöoikeuksien ilmaisella jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta 
toimivin väline.

Tarkistus 543
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2009 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.

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 

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
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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:

huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on yhteisön tasolla
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset järkeviin 
hiilen hintoihin perustuviin tuotteiden 
hintoihin menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön ulkopuolella 
toimiville vähemmän 
hiilidioksiditehokkaille laitoksille, ottaen 
huomioon seuraavat määrälliset seikat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen laskettuna osuutena 
bruttolisäarvosta tai jos tällaisia tietoja ei 
ole saatavilla, riittävänä osuutena 
kokonaistuotantokustannuksista;
b) asianomaisen alan tai osa-alan tuonnin 
ja viennin tunnettu määrä; 
Tämän arvioinnin jälkeen merkittävän 
riskialttiille aloille, myös rajatapauksille, 
on tarkasteltava huutokauppaamisen 
vaikutuksia:
a) asianomaisen alan tai osa-alan 
markkinaosuudelle;
b) kannattavuudelle mahdollisena 
indikaattorina pitkän aikavälin 
investoinneille ja/tai tuotannon 
siirtämispäätökselle; 
Aloille tai osa-aloille, jotka 
kvantitatiivisen arvion perusteella 
näyttävät olevan erityisen alttiita 
hiilivuodolle, pitäisi tehdä laadullisia 
arvioita sen määrittämiseksi, ovatko nämä 
alat tai osa-alat todella erityisen alttiita 
hiilivuodolle ja taustatietojen saamiseksi 
10 b artiklan mukaisesti tehtäviä 
päätöksiä varten. Niissä olisi 
tarkasteltava: 

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

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

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 

b) arvio markkinoiden nykyisestä ja 
tulevasta rakenteesta, merkitykselliset 
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alojen alttius kansainväliselle kilpailulle; maantieteelliset ja tuotemarkkinat, 
kuljetuskustannukset, alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle, pitkän ja 
lyhyen aikavälin kaupan esteet ja 
sijoittautumispäätöksiin vaikuttavat 
tekijät (myös tuottajakohtaiset erot 
tuotteen laadussa tai palvelun tasossa 
yhteisössä, tuotteita koskevat vaatimukset, 
tuote- ja tuotannontekijämarkkinoiden 
läheisyyden merkitys sekä tuotannon 
siirtämisen riskit);

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

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan aikaan selkeä ja läpinäkyvä arviointiprosessi sen 
määrittämiseksi, mitkä alat ovat alttiina hiilivuodolle. Näin lisättäisiin yritysmaailman ja 
muiden sidosryhmien varmuutta siitä, miten arviointi toteutetaan. Esitetyt kriteerit 
noudattavat merkittävimpiä hiilivuotoriskin arvioimisesta tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia.

Tarkistus 544
Avril Doyle

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka kolmas vuosi sen 
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jälkeen. jälkeen.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

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

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on yhteisön tasolla
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset järkeviin 
hiilen hintoihin perustuviin tuotteiden 
hintoihin menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön ulkopuolella 
toimiville vähemmän 
hiilidioksiditehokkaille laitoksille, ottaen 
huomioon seuraavat määrälliset seikat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen laskettuna osuutena 
bruttolisäarvosta tai jos tällaisia tietoja ei 
ole saatavilla asianmukaisella tasolla, 
osuutena 
kokonaistuotantokustannuksista;
b) asianomaisen alan tai osa-alan tuonnin 
ja viennin tunnettu määrä; 
c) asianomaisen alan tai osa-alan 
markkinaosuus;
d) kannattavuus mahdollisena 
indikaattorina pitkän aikavälin 
investoinneille ja/tai tuotannon 
siirtämispäätökselle; 
e) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.
Aloille tai osa-aloille, jotka 
kvantitatiivisen arvion perusteella 
näyttävät olevan erityisen alttiita 
hiilivuodolle, pitäisi tehdä laadullisia 
arvioita sen määrittämiseksi ovatko nämä 
alat tai osa-alat todella erityisen alttiita 
hiilivuodolle ja taustatietojen saamiseksi 
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10 b artiklan mukaisesti tehtäviä 
päätöksiä varten. Niissä olisi 
tarkasteltava: 

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

a) 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;

b) arvio markkinoiden nykyisestä ja 
tulevasta rakenteesta, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat, 
kuljetuskustannukset, alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle, pitkän ja 
lyhyen aikavälin kaupan esteet ja 
sijoittautumispäätöksiin vaikuttavat 
tekijät (myös tuottajakohtaiset erot 
tuotteen laadussa tai palvelun tasossa 
yhteisössä, tuotteita koskevat vaatimukset, 
tuote- ja tuotannontekijämarkkinoiden 
läheisyyden merkitys sekä tuotannon 
siirtämisen riskit);

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

c) ilmastonmuutoksen ja EU:n ulkopuolella 
toteutetun tai todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus.

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

Tarkistuksella pyritään saamaan aikaan selkeä ja läpinäkyvä arviointiprosessi sen 
määrittämiseksi, mitkä alat ovat alttiina hiilivuodolle. Näin lisättäisiin yritysmaailman ja 
muiden sidosryhmien varmuutta siitä, miten arviointi toteutetaan. Esitetyt kriteerit 
noudattavat merkittävimpiä hiilivuotoriskin arvioimisesta tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia.



PE409.657v01-00 62/89 AM\734873FI.doc

FI

Tarkistus 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Joka vuosi mikä tahansa ala, jota ei ole 
liitteessä I olevassa a kohdassa, voi uuden 
markkinatiedon perusteella pyytää 
komissiota arvioimaan uudelleen, 
voitaisiinko kyseistä alaa pitää 
hiilivuodolle alttiina.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja määrittäessään huomioon sen, missä 
määrin asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä markkinaosuutta,
kannattavuutta tai 
investointimahdollisuuksia samalle alalle 
tai osa-alalle sellaisissa EU:n 
ulkopuolisissa maissa, jotka eivät sovella 
vastaavia päästörajoituksia. Sovellettavia 
perusteita ovat muun muassa seuraavat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen teollisuudenaloilla, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat korkeat 
myyntiyksikköä kohden;

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

b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
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tekniikkaa; tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;

c) nykyisten ja kaavailtujen markkinoiden 
rakenne, merkitykselliset maantieteelliset 
ja tuotemarkkinat sekä alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle, ottaen 
huomioon muun muassa kuljetuksesta ja 
hiilidioksidista aiheutuvat kustannukset;

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.

d a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.

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 hinnan 
vuoksi menetetty myynti tai vaikutus 
asianomaisten alojen kannattavuuteen.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viiteen vuoteen ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
Jos markkinatieto osoittaa, että hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti 
katsottu olevan, tilanne olisi voitava oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä 
vuotta.

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Tarkistuksella varmistetaan, että tuleva markkinarakenne 
sekä tietyn tuotteen hiili-intensiteetti ja rahtikustannukset (avaintekijä koko hiilivuoto-
ongelmassa) otetaan huomioon.
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Tarkistus 546
Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Joka vuosi mikä tahansa ala, jota ei ole 
liitteessä I olevassa a kohdassa, voi uuden 
markkinatiedon perusteella pyytää 
komissiota arvioimaan, voitaisiinko 
kyseistä alaa pitää hiilivuodolle alttiina.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja määrittäessään huomioon sen, missä 
määrin asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä markkinaosuutta, 
kannattavuutta tai 
investointimahdollisuuksia samalle alalle 
tai osa-alalle sellaisissa EU:n 
ulkopuolisissa maissa, jotka eivät sovella 
vastaavia päästörajoituksia.
Sovellettaviin perusteisiin kuuluvat muun 
muassa seuraavat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen teollisuudenaloilla, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat korkeat 
myyntiyksikköä kohden;

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

b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
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tekniikkaa; tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;

c) nykyisten ja kaavailtujen markkinoiden 
rakenne, merkitykselliset maantieteelliset 
ja tuotemarkkinat sekä alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle, ottaen 
huomioon muun muassa kuljetuksesta ja 
hiilidioksidista aiheutuvat kustannukset;

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;

e) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.

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 
hinnan vuoksi menetetty myynti tai 
vaikutus asianomaisten alojen
kannattavuuteen.

Or. fr

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viiteen vuoteen ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
Huomattavan hiilivuodon vaaran uhkaamiksi luokittelemisen mahdollisuus on avoinna joka 
vuosi aloille, joihin EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa erityisen paljon. Jos 
markkinatieto osoittaa, että hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti katsottu 
olevan, tilanne olisi voitava oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä vuotta. 

Tarkistus 547
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2009 ja kunkin tarkistusjakson 
päätteeksi yhteisymmärryksessä 
asianomaisten toimijoiden kanssa.

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

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

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta tai 
merkittävällä tavalla kannattavuuttaan
yhteisön hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisössä ja sen ulkopuolella, jotka eivät 
ryhdy vastaaviin toimiin päästöjen 
vähentämiseksi. Tätä varten se ottaa 
huomioon erityisesti:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen itse tuotteen tai sen raaka-
aineiden osalta;

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 tai yhteisön 
sisäiselle 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 

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

vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Or. fr

Perustelu

On elintärkeää, että komission yritystoiminnan pääosaston vuoden 2008 alkupuoliskolla 
tekemän työn perusteella merkittävälle hiilivuotoriskille alttiiksi määritellyt alat ovat mukana 
direktiivissä, jotta näihin aloihin sovellettavat menettelyt ovat helpommin ennustettavia ja 
jotta voidaan antaa mahdollisimman voimakkaita kannusteita investoinneille unionissa.

Luetteloa pitäisi voida täydentää viimeistään kesäkuuhun 2009 mennessä asianomaisten 
toimijoiden pyynnöstä. Lopullista luetteloa ei pidä tarkistaa joka kolmas vuosi, koska se 
lisäisi oikeudellista epävarmuutta sietämättömällä tavalla. 

Tarkistus 548
Irena Belohorská

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio tarkistaa liitteen I a 
30 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka neljäs 
vuosi sen jälkeen. Tarkistamisen tulokset 
pannaan täytäntöön vuonna 2020 ja sen 
jälkeen neljän vuoden välein.

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

Komission tarkistuksen perusteella 
toteuttamista toimenpiteistä, joiden
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
työmarkkinaosapuolia.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
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päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön hiilidioksidin 
suhteen vähemmän tehokkaille laitoksille, 
jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella, 
ottaen huomioon seuraavat:

tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta laitoksille, 
jotka toimivat yhteisön ulkopuolella 
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
säätäneet vastaavista päästörajoituksista, 
ottaen huomioon seuraavat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

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

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

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;

d a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.

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

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti.
Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon. 
Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen. 
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Tarkistus 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään [6 kuukautta 
tämän direktiivin voimaantulon jälkeen].

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

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

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
ja sähkökustannusten sisältämien
hiilidioksidikustannusten epäsuorat 
vaikutukset tuotteiden hintaan 
menettämättä merkittävästi kilpailukykyä 
yhteisön hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

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

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

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 

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

d a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.

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

Asianosaisten alojen on saatava varmuus kuulumisesta tämän kohdan aloihin 
mahdollisimman ajoissa. Sitä ei tarvitse tarkistaa uudelleen kolmen vuoden jälkeen. Ainoa 
syy, minkä vuoksi pitäisi tarkastella uudelleen, mitkä alat olisivat oikeutettuja toimiin, olisi 
asiaa koskevan kansainvälisen sopimuksen tekeminen. Päätöksenteon siitä, mitkä alat ovat 
alttiita hiilivuotoriskille ja mihin toimiin on ryhdyttävä, on oltava avointa ja se on toteutettava 
asianomaisia aloja kuullen ja ottaen huomioon EU:n päästökauppajärjestelmään 
osallistumisen välittömät vaikutukset ja hiilidioksidikustannusten sähkön hintoihin 
sisällyttämisen epäsuorat vaikutukset.

Tarkistus 550
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta – 1, 2 ja 3 alakohta, johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio tarkistaa liitteen I a kohdan
30 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka neljäs 
vuosi sen jälkeen. Tarkistamisen tulokset 
pannaan täytäntöön vuonna 2020 ja sen 
jälkeen neljän vuoden välein.
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Kyseisestä toimenpiteestä, jonka
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komission tarkistuksen perusteella 
toteuttamista toimenpiteistä, joiden
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta laitoksille, 
jotka toimivat yhteisön ulkopuolella 
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
säätäneet vastaavista päästörajoituksista, 
ottaen huomioon seuraavat:

Or. en

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti
Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon. 
Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. Oikeutettujen alojen määrittämisessä ei ole olennaista 
hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen. 

Tarkistus 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta – 1, 2 ja 3 alakohta, johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittelee 8 kohdassa 9. Komissio tarkistaa liitteen 1 a (uusi) 
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tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka kolmas vuosi sen 
jälkeen. 

30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä ja
joka neljäs vuosi sen jälkeen. Tarkistuksen 
tulokset pannaan täytäntöön vuonna 2020 
ja joka neljäs vuosi sen jälkeen.

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

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

Kaikkia asiaan liittyviä 
työmarkkinaosapuolia on kuultava.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta laitoksille, 
jotka toimivat yhteisön ulkopuolella
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
säätäneet vastaavista päästörajoituksista, 
ottaen huomioon seuraavat:

Or. pl

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2016 ja 
tarkistamisen tulokset pantava tarvittaessa täytäntöön vuonna 2020. Menettely takaa 
mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti. 

Alojen pirstomista olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia 
täytäntöönpanossa. 
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Tarkistus 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta – 1, 2 ja 3 alakohta, johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat 30 päivään kesäkuuta 2010 
mennessä ja joka neljäs vuosi sen jälkeen.
Komission on otettava 8 kohdassa 
tarkoitettuja aloja koskevan määrittelyn 
yhteydessä huomioon muun muassa 
direktiivin liitteessä I mainittujen alojen 
luettelo.

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

Komission tarkistuksen perusteella 
toteuttamista toimenpiteistä, joiden
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Asiasta kuullaan kaikkia asianosaisia 
sidosryhmiä.

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja koskevan määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta laitoksille, 
jotka toimivat yhteisön ulkopuolella 
sellaisissa maissa, jotka eivät ole 
säätäneet vastaavista päästörajoituksista, 
ottaen huomioon seuraavat:

Or. en

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden teollisuudenalojen luetteloa olisi tarkistettava vuonna 2010. Menettely 
takaa mahdollisimman suuren suunnitteluvarmuuden, ja sen avulla hiilivuodoilta vältytään 
varmasti Asianomaisten sidosryhmien olisi osallistuttava päätöksentekoon. Alojen pirstomista 
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olisi vältettävä, koska se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia täytäntöönpanossa. Oikeutettujen 
alojen määrittämisessä ei ole olennaista hiilidioksiditehokkuus, vaan alojen toiminnan 
sääntelykehys, joka vaikuttaa tehokkuuteen. 

Tarkistus 553
Robert Goebbels

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 9 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Nykyinen epävarmuus investointien suhteen asianomaisilla aloilla olisi poistettava 
mahdollisimman pian.

Tarkistus 554
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Oikeusvarmuuden ja taloudellisen varmuuden turvaamiseksi aikaväliä olisi pidennettävä 
viiteen vuoteen ja ensimmäistä arviointia siirrettävä eteenpäin 30. päivään kesäkuuta 2009. 
On hyvin vaikeaa ennakoida tarkistetun EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutusta 
järjestelmän piiriin EU:ssa kuuluviin valmistavan teollisuuden aloihin. Jos markkinatieto 
osoittaa, että hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti katsottu olevan, tilanne 
olisi voitava oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista viittä vuotta.

Tarkistus 555
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 556
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Perustelu

Investointien suunnitteluvarmuus energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla ja osa-aloilla, 
joiden kuulumisen hiilivuotoriskille alttiisiin aloihin komissio määrittää vasta kesäkuussa 
2010, voidaan saavuttaa, jos määritellään riittävän ajoissa, mitkä alat saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia. Energiaintensiivisen asemaa pitäisi tarkistaa vain viiden vuoden välein.

Tarkistus 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määräaikaa merkittävälle hiilivuotoriskille alttiiden alojen märittelemiseksi olisi siirrettävä 
joulukuuhun 2009 varmuuden lisäämiseksi tästä direktiivin merkittävästä kysymyksestä.
Lisäksi alojen tarkistamisen tiheys on liian suuri. Tämän vuoksi ehdotamme alojen 
tarkistamista viiden vuoden välein.

Tarkistus 558
Antonio De Blasio

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hu

Tarkistus 559
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Direktiivin voimaantulon yhteydessä
komissio määrittelee kohtuullisen ajan 
kuluessa 8 kohdassa tarkoitetut alat ja 
yhtiöt.

Or. de

Perustelu

Investointien suunnittelun kannalta yhtiöiden on tärkeä tietää mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, kuuluvatko ne 8 kohdassa tarkoitettuihin aloihin vai eivät. Alat on tällä hetkellä 
määritelty kunkin teollisuudenalan suurimman toimijan mukaan. Euroopan unionissa on 
yhtiöitä/ryhmittymiä, joiden tuotantoalat ovat monipuolisempia, eikä niitä voi sijoittaa 
varmasti jollekin tietylle alalle. Se johtaisi niiden luokittelemiseen alalle ja sen alakohtaisten 
tunnusmerkkien mukaan, jotka eivät vastaa niiden todellisia ominaisuuksia.

Tarkistus 560
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010.
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jälkeen. 

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon määrittely on oleellisen tärkeää Euroopan yritysten suunnitteluvarmuuden 
kannalta. Muussa tapauksessa jatkuu nykyinen kehitys, jossa investointihankkeita 
keskeytetään ja aiheutetaan valtavasti hiilivuotoa ja työpaikkojen menetyksiä.
Hiilivuotoalttiin aseman pitääkin säilyä koko jakson ajan. Uusien laitosten pitää voida hakea 
hiilivuodolle alttiin laitoksen asemaa nykyisen komission ehdottaman tekstin perusteella.

Tarkistus 561
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio ottaa 8 kohdassa tarkoitettuja 
aloja määrittäessään huomioon sen, missä 
määrin asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä markkinaosuutta, 
kannattavuutta tai 
investointimahdollisuuksia samalle alalle 
tai osa-alalle sellaisissa EU:n 
ulkopuolisissa maissa, jotka eivät sovella 
vastaavia päästörajoituksia. Sovellettavia 
perusteita ovat muun muassa seuraavat:

Or. en
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Tarkistus 562
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta 
samankaltaisille aloille tai osa-aloille, 
jotka toimivat sellaisissa kolmansissa 
maissa, jotka eivät säädä vastaavista 
päästörajoituksista, ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Komission ehdotuksessa rajoitetaan hiilivuotoriskin 
analysointi vertailuun muihin hiilidioksidin suhteen vähemmän tehokkaisiin laitoksiin 
yhteisön ulkopuolella ilman että otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät 
kuljetuksista Euroopan ulkopuolelta. Tarkistus on välttämätön tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi EU:n ja EU:n ulkopuolisen tuotannon välillä.

Tarkistus 563
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
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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:

huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta 
samankaltaisille aloille tai osa-aloille, 
jotka toimivat sellaisissa kolmansissa 
maissa, jotka eivät säädä vastaavista 
päästörajoituksista, ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Komission ehdotuksessa rajoitetaan hiilivuotoriskin 
analysointi vertailuun muihin hiilidioksidin suhteen vähemmän tehokkaisiin laitoksiin 
yhteisön ulkopuolella ilman että otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät 
kuljetuksista Euroopan ulkopuolelta. Tarkistus on välttämätön tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi EU:n ja EU:n ulkopuolisen tuotannon välillä.

Tarkistus 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio ottaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin asianomaisen 
alan tai osa-alan on mahdollista siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
ja sähkökustannusten sisältämien
hiilidioksidikustannusten epäsuorat 
vaikutukset tuotteiden hintaan 
menettämättä merkittävästi kilpailukykyä 
yhteisön hiilidioksidin suhteen vähemmän 
tehokkaille laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:
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Or. en

Perustelu

Päätöksenteon siitä, mitkä alat ovat alttiita hiilivuotoriskille ja mihin toimiin on ryhdyttävä, 
on oltava avointa ja se on toteutettava asianomaisia aloja kuullen ja ottaen huomioon EU:n 
päästökauppajärjestelmään osallistumisen välittömät vaikutukset sekä 
hiilidioksidikustannusten sähkön hintoihin sisällyttämisen epäsuorat vaikutukset.

Tarkistus 565
Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 566
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien jakaminen eri yrityksille ei saa vääristää kilpailua sisämarkkinoilla, mikä 
johtaisi tuotantoprosessien tehokkuuden heikkenemiseen ja sitä myötä 
kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen. On estettävä tuotantoprosessien sisäinen 
uudelleen sijoittaminen tai energiatehokkaiden tuotantoyksiköiden korvaaminen pienemmillä 
ja tehottomammilla tuotantoyksiköillä.

Tarkistus 567
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen teollisuudenaloilla, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat suuret 
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myyntiyksikköä kohden;

Or. en

Tarkistus 568
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen ja missä määrin 
hiilidioksidikustannusten siirtämisestä 
sähkön hintoihin aiheutuu epäsuoria 
vaikutuksia;

Or. en

Perustelu

Energiaintensiivisillä teollisuuden aloilla on velvoitteita päästökauppajärjestelmässä, mutta 
niihin vaikuttavat myös voimalaitosalan päästökauppajärjestelmävelvoitteiden aiheuttama 
sähkön hinnan nousu. Tämä pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa hiilivuodon riskiä.

Tarkistus 569
Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla;



PE409.657v01-00 84/89 AM\734873FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 570
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 571
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) nykyisten ja kaavailtujen markkinoiden 
rakenne, merkitykselliset maantieteelliset 
ja tuotemarkkinat sekä alojen alttius 
kansainväliselle kilpailulle, ottaen 
huomioon muun muassa kuljetuksesta ja 
hiilidioksidista aiheutuvat kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 572
Johannes Blokland

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle 
ottaen huomioon tekijät, jotka vaikuttavat 
mahdolliseen tuonnin markkinaosuuteen;

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa pitää ottaa huomioon seikkoja, jotka voivat vähentää tuonnin 
aiheuttamaa kansainvälistä painetta EU:n tuottajiin, näitä ovat kuljetuskustannukset, 
maailmanlaajuiset kapasiteettivaikeudet, palvelujen eriyttäminen jne. 

Tarkistus 573
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Komission ehdotuksessa rajoitetaan hiilivuotoriskin 
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analysointi vertailuun muihin hiilidioksidin suhteen vähemmän tehokkaisiin laitoksiin 
yhteisön ulkopuolella ilman että otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät 
kuljetuksista Euroopan ulkopuolelta. Tarkistus on välttämätön tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi EU:n ja EU:n ulkopuolisen tuotannon välillä.

Tarkistus 574
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski on olemassa, jos tuottajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella ei sovelleta samoja 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia. Komission ehdotuksessa rajoitetaan hiilivuotoriskin 
analysointi vertailuun muihin hiilidioksidin suhteen vähemmän tehokkaisiin laitoksiin 
yhteisön ulkopuolella ilman että otetaan huomioon hiilidioksidipäästöjä, jotka syntyvät 
kuljetuksista Euroopan ulkopuolelta. Tarkistus on välttämätön tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi EU:n ja EU:n ulkopuolisen tuotannon välillä.

Tarkistus 575
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla;
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Or. en

Tarkistus 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla;

Or. en

Perustelu

Päätöksenteon siitä, mitkä alat ovat alttiita hiilivuotoriskille ja mihin toimiin on ryhdyttävä, 
on oltava avointa ja se on toteutettava asianomaisia aloja kuullen ja ottaen huomioon EU:n 
päästökauppajärjestelmään osallistumisen välittömät vaikutukset sekä 
hiilidioksidikustannusten sähkön hintoihin sisällyttämisen epäsuorat vaikutukset.

Tarkistus 577
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 hinnan 
vuoksi menetetty myynti tai vaikutus 
asianomaisten alojen kannattavuuteen.

Or. en
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Tarkistus 578
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 kohta - 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon myös yhteisön 
raaka-aineiden saannin varmistamisen. 
Tämä koskee erityisesti raaka-aineita, 
joita Euroopan teollisuudella on niukasti.

Or. de

Perustelu

Raaka-aineet ovat merkittävä tekijä yhteisön menestyksekkään talouskehityksen kannalta.
Raaka-aineilla, joita EU:ssa on jo ennestään niukasti, on erittäin keskeinen asema Euroopan 
teollisuuden kansainväliselle kilpailukyvylle.

Tarkistus 579
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Joka vuosi mikä tahansa ala, jota ei 
ole liitteessä I olevassa a kohdassa, voi 
uuden markkinatiedon perusteella pyytää 
komissiota arvioimaan uudelleen, 
voitaisiinko kyseistä alaa pitää 
hiilivuodolle alttiina.

Or. en
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Perustelu

Jos markkinatieto osoittaa, että hiilivuotoa esiintyy alalla, jolla tätä riskiä ei tähän asti 
katsottu olevan, tilanne olisi voitava oikaista odottamatta seuraavaa tarkistamista kolmea 
vuotta.

Tarkistus 580
Péter Olajos

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla - 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Jos jäsenvaltio kieltäytyy maksamasta 
(vastuunjakopäätöksen)määräysten 
noudattamista koskevan menettelyn 
perusteella langetettua sakkoa kyseisen 
päätöksen 5 a artiklan mukaisesti, 
päästövähennysten vajausta kyseisenä 
vuonna vastaava määrä päästöoikeuksia 
pidätetään yhteisön riippumattomaan 
tapahtumakirjaan, 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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