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LYHYT PERUSTELU

Ilmastonmuutoksen käsitteleminen ja kehittyminen vähäisten hiilidioksidipäästöjen 
yhteiskunnaksi on maailmanlaajuisesti tärkeä tavoite. Tämä on nähtävissä siinä, että Euroopan 
parlamentti on perustanut ilmastonmuutoksen käsittelyä varten väliaikaisen valiokunnan. 
Komissio esitti tammikuussa 2008 kevään 2007 Eurooppa-neuvoston päätelmiin ja 
parlamentin sitä ennen hyväksymiin päätöslauselmiin perustuvan hyvin kunnianhimoisen 
paketin, johon sisältyy EU:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 20 prosenttia 
vuoteen 2020 mennessä ja prosenttimäärän nostaminen 30:een, jos asiasta saadaan aikaan 
kattava kansainvälinen sopimus. Tämä EU:n päätöksenteon suuri edistysaskel on muille 
maille kristallinkirkas signaali, joka osoittaa, että EU sitoutuu tosissaan ilmastonmuutoksen 
torjuntaan.

Vuonna 2005 käynnistynyt yhteisön päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on maailman suurin 
päästökattoihin ja -kauppaan perustuva järjestelmä, johon kuuluu kymmenentuhatta toimijaa. 
Se on EU:n ilmastonmuutosta koskevan lähestymistavan kulmakivi. Se on myös tärkeä 
taloudellinen tekijä. Monet EU ETS -järjestelmään liittyneet yritykset pitävät sitä yhtenä 
yrityksen pitkän ajan päätöksenteon tärkeimmistä kysymyksistä, joka vaikuttaa joko paljon tai 
melko paljon päätöksiin kehittää innovatiivista tekniikkaa.1 Rahoituslaitokset pitävät EU ETS 
-järjestelmää entistä enemmän vakavasti otettavana, tehokkaana ja tärkeänä markkina-
alueena.

EU ETS -järjestelmän kaksi ensimmäistä vaihetta ovat osoittaneet, että hiilidioksidipäästöt 
voidaan hinnoitella, jos päästöoikeuksilla on toimintakykyiset kansainväliset markkinat. 
Alkuvaiheet eivät kuitenkaan sujuneet ongelmitta. Järjestelmän riippuvuus kansallisista 
päästöoikeuksien jakosuunnitelmista johti siihen, että CO2-hinta romahti. Syynä olivat 
jäsenvaltioiden myöntämät liialliset päästöoikeudet, useiden voimalaitostoimialojen saamat 
perusteettomat voitot, kansallisten oikeuksien eroista aiheutunut vilpillinen kilpailu EU:ssa ja 
markkinatekijöiden kokema epävarmuus. Näitä ongelmia on käsitelty EU ETS -järjestelmää 
koskevassa kattavassa selonteossa, jonka laatimisen taustalla olivat Kioton jälkeistä 
ilmastonmuutossopimusta koskevat kansainväliset neuvottelut. Tammikuussa 2008 komissio 
julkaisi EU ETS -järjestelmän tarkistamista koskevan ehdotuksen.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti EU ETS -järjestelmän tarkistamista koskevaan ehdotukseen. 
Ensinnäkin se, että ehdotuksessa otetaan käyttöön yksi EU:n laajuinen päästökatto, joka 
koskee päästöoikeuksien kokonaismäärää (mukaan luettuna uusille jäsenille varattu kiintiö), 
yhdenmukaistetaan päästölupien jakomenetelmiä (pääasiallisesti huutokaupalla – muulle kuin 
voimalaitostoimialalle asteittainen ilmaisista oikeuksista luopuminen) ja asetetaan muun 
muassa polttolaitoksia koskevia olennaisia määritelmiä, lisää harmonisointia ja parantaa 
toimintamahdollisuuksia. Toiseksi järjestelmän ennustettavuutta lisää se, että 
päästökauppakautta pidennetään ja että päästökattoa lasketaan tasaisesti ja ennustettavasti. 
Kolmanneksi soveltamisalaa laajennetaan koskemaan uusia teollisuudenaloja (esimerkiksi 
alumiinin- ja ammoniumintuottajat) ja uusia kaasuja (typpioksiduuli ja perfluorihiilivedyt), ja 
luodaan näin lisää mahdollisuuksia löytää kustannustehokkaita tapoja päästöjen 

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme (katsaus EU:n päästökauppajärjestelmään) – Survey Highlights, 
McKinsey, 2005.
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vähentämiseksi. Lisäksi ehdotus vähentää erityisesti pk-yritysten hallinnollista taakkaa, koska 
pienet laitokset voivat jäädä pois sopimuksesta.

Monia ehdotuksen osa-alueita olisi kuitenkin muutettava, jotta siitä tulisi vielä toimivampi ja 
tehokkaampi. Useimmat muutokset tähtäävät järjestelmän epävarmuuden vähentämiseen ja 
ennustettavuuden lisäämiseen. Tämä on tärkeää ympäristönsuojelun kannalta, koska 
epävarmuus haittaa sellaisten tulevaisuuden investointien suunnittelua, joilla voitaisiin 
vähentää päästöjä – esimerkiksi energiatehokkuutta lisäämällä tai vanhaa kapasiteettia 
uusimalla.

Tehokkaimpien toimijoiden palkitseminen

Vähäisten hiilidioksidipäästöjen yhteiskunnan kehittymiseen tähtäävien pyrkimysten 
kulmakivi on energiatehokkuus. Jos päästöoikeuksia myönnetään ilmaiseksi, niitä ei näin 
ollen saisi myöntää historialliselta pohjalta (tosiasiassa viranhaltijoita tukien), vaan sen 
perusteella, mitkä ovat parhaat käytännöt tai parhaat käytettävissä olevat tekniikat. Kun 
oikeuksia myönnetään parhaimpien vertailuarvojen mukaan, järjestelmä palkitsee 
energiatehokkaita yrityksiä, jotka ovat investoineet ympäristölle ystävällisiin 
tuotantomenetelmiin. Kunkin teollisuudenalan olisi ehdottomasti yhdessä laadittava kyseiset 
vertailuarvot mahdollisimman nopeasti, koska yhdenmukaistettujen vertailuarvojen 
puuttuessa ei ilmaisia päästöoikeuksia saisi myöntää. Energiatehokkuus on 
kustannustehokkain ja heti käytössä oleva työkalu päästöjen vähentämiseksi sekä energian 
toimitusvarmuuden ja kilpailun parantamiseksi. Jo nyt on olemassa suuri valikoima 
energiatehokkuutta edistäviä tekniikoita, jotka voidaan ottaa käyttöön lyhyen ajan sisällä. 
Tulevaisuudessa EU ETS -järjestelmä voitaisiin liittää harmonisoituun valkoisten todistusten 
järjestelmään, jolla edistetään energiansäästöä ja energiatehokkuutta. On tärkeää, että 
komissio harkitsee kunnolla näitä mahdollisuuksia.

Huutokaupasta saatavat tulot

On arvioitu, että päästöoikeuksien huutokaupoista saatavat tulot ovat vähintään 33 miljoonaa 
euroa vuodessa (olettaen, että huutokauppa koskee vain voimalaitostoimialaa ja että CO2-
hinta on suhteellisen alhainen)1. Ehdotuksen mukaan nämä tulot päätyvät jäsenvaltioiden 
talousarvioihin siten, että niillä on moraalinen velvollisuus osoittaa osa tuloista 
ilmastonmuutoksen torjuntaan sen laajassa merkityksessä. Tämä tapa ei kuitenkaan ole 
tarpeeksi tehokas, ja tulot voivat ”kadota” kansalliseen talousarvioon.. Tällöin menetettäisiin 
tilaisuus käyttää rahat mieluiten EU:n tasolla tapahtuvaan päästöjen vähentämiseen ja 
kehitysmaiden tukemiseen.

Sisäpiiritieto ja markkinoiden manipulointi

Viikoittain kaupataan keskimäärin yli 10 miljoonaa päästöoikeutta, mikä tarkoittaa useiden 
miljoonien eurojen markkinoita. Näiden oikeuksien oikeudellinen luonne on kuitenkin 
epäselvä. Jotkut maat pitävät niitä rahoitusvälineinä, joiden kauppaa valvovat 

                                               
1 ”Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change” (Onko 
EU:lla riittävästi resursseja päästä energiapoliittisiin ja ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiinsa). 
Talousarvioasioiden osasto, Euroopan parlamentti, 2008.
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rahoituspalveluviranomaiset. Toiset taas katsovat, että ne ovat normaalia kauppatavaraa ja että 
vain niiden johdannaiset ovat rahoitusvälineitä.1 Markkinoiden manipuloinnin ja 
sisäpiirikauppojen välttämiseksi on tärkeää miettiä, miten rahoitusmarkkinoita varten 
tarkoitettuja sääntöjä sovelletaan päästöoikeuksiin. Jos samanlaisia sääntöjä sovelletaan, 
markkinoiden hinnanmuodostus perustuu lähinnä markkinoihin liittyviin tietoihin eikä 
niinkään kilpailun vastaiseen spekulointiin esimerkiksi riskirahastoissa tai valtion 
omistamissa sijoitusyhtiöissä. Lisäksi olisi asetettava tiukat ja selkeät säännöt sille, miten 
komissio ja jäsenvaltiot voivat julkaista markkinoiden kannalta merkittävää tietoa, koska 
tällaisten tietojen julkistamisella voi olla valtavat taloudelliset vaikutukset. Samoja sääntöjä 
olisi sovellettava myös osakemarkkinoiden kannalta merkittävään tietoon.

Hiilivuoto

Niin kauan kuin maailmanlaajuisia lainsäädäntöpuitteita ei ole olemassa, liian raskas 
päästövähennyssuunnitelma voi johtaa siihen, että yritykset siirtävät tuotantonsa EU:n 
ulkopuolelle. Tällä olisi taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia, mutta sen lisäksi sillä 
vaarannettaisiin ympäristötavoitteet, koska sama päästöjen valvonta ei enää koskisi kyseisiä 
yrityksiä. Komissio myöntää ongelman olemassaolon, mutta lykkää ratkaisun tekemistä: 
hiilivuodon riskiryhmässä olevat alat kartoitetaan vuoteen 2010 mennessä, ja vuoteen 2011 
mennessä komissio tekee ehdotuksen, jolla pyritään estämään hiilivuoto (100-prosenttisesti 
ilmaiset oikeudet ja/tai tuonnin kattaminen EU ETS -järjestelmästä). Lisäksi riskiryhmässä 
olevien alojen luettelo tarkistetaan kolmen vuoden välein. Esittelijä suosii selvästi globaalia 
sopimusta, joka kattaisi kaikki asiaan kuuluvat yritykset ja alat. Ellei tätä tavoitetta saavuteta, 
seuraavaksi paras vaihtoehto olisi globaali alakohtainen sopimus, johon sisältyisivät 
puolueettomat, todennettavissa olevat päästövähennystavoitteet. Siinä tapauksessa, ettei 
kumpikaan vaihtoehto toteudu, EU:n on toteutettava mekanismi, joka takaa tarvittavan 
varmuuden ja ennustettavuuden pitkän ajan investoinneille ja omaisuussalkkujen 
uusiutumisen näillä aloilla. Kun otetaan huomioon, että järjestelmä käynnistyy vuonna 2013, 
yritykset ja sijoittajat tarvitsevat jo aiemmin pitkän ajan varmuuden siitä, kuinka paljon 
oikeuksia kukin ala saa. Toisaalta kansainvälisiä neuvotteluja voi tarpeettomasti haitata se, jos 
EU määrittelee jo nyt, mitkä alat saavat ilmaisten oikeuksien suojan. Paras tapa lisätä 
markkinatoimijoiden varmuutta vaarantamatta kansainvälisiä neuvotteluja on nopeuttaa 
komission aikataulua ja pidentää tarkistusten välistä aikaa ja samalla varmistaa, ettei 
ilmoituksia julkaista ennen joulukuussa 2009 odotettavissa olevaa kansainvälisten 
neuvottelujen päättymistä.

Pk-yritykset ja hallinnollinen taakka

Pk-yritysten edun mukaista on ryhtyä toimeen ja investoida vähäpäästöiseen teknologiaan. 
Niiden erityistilanne on kuitenkin otettava huomioon täsmällisessä lainsäädännössä. 
Ehdotuksessa sallitaan pienten polttolaitosten (alle 25MW) jäävän järjestelmän ulkopuolelle, 
jos niillä on käytössä vastaavia toimenpiteitä. Tämä raja on melko alhainen. Kolmannes 
kaikista järjestelmässä mukana olevista polttolaitoksista on suhteellisen pieniä (alle 50MW), 
mutta yhteensä niiden osuus kaikista raportoiduista päästöistä on vain kaksi prosenttia.2

Näyttäisikin olevan kustannustehokasta nostaa raja-arvoa, jonka alle jäävät pienet laitokset 

                                               
1 Päästökauppadirektiivin soveltaminen jäsenvaltioissa, Euroopan ympäristövirasto, 2008.
2 Sama, s. 7.
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voivat jäädä pois järjestelmästä, esimerkiksi IPPC-sopimuksen tasolle.

Yhdenmukaistamisen jatkaminen

Oikeudellisen varmuuden lisääminen ja toimintamahdollisuuksien parantaminen edellyttäisi 
yhdenmukaistamisen jatkamista. Sitä vaativat määritelmät (esimerkiksi markkinoiden 
sulkemista koskeva määritelmä), mutta myös palkkiot/veloitukset ja sakot/seuraamukset. 
Esimerkiksi enin sakko samasta rikkomuksesta poikkeaa jäsenvaltiosta toiseen merkittävästi 
eli 600 eurosta 15 miljoonaan euroon.

Kansainväliset näkökohdat

EU ETS -järjestelmän on oltava ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuista päästökauppaa. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että siihen voidaan yhdistää muita kauppajärjestelmiä ja että EU:n 
rajoilla sijaitsevia kolmansia maita kannustetaan – kaikkia mahdollisia yhteisön välineitä 
hyväksi käyttäen – liittymään EU ETS -järjestelmään. EU:n on käytettävä hyväksi EU ETS 
-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia myös kehitysmaiden osalta ja tehtävä tarvittavat 
investoinnit sekä siirrettävä tietoa, jotta näistäkin maista tulisi hiilivapaita.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ilmastonmuutosta käsittelevän Balin 
konferenssin tuloksista 31. 
tammikuuta 2008 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
toisti kantansa, jonka mukaan 
teollisuusmaiden on sitouduttava
vähentämään päästöjään vähintään 
30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 
60–80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä 
vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna. 
Koska Euroopan unioni odottaa, että 
Kööpenhaminassa vuonna 2009 
pidettävässä osapuolten viidennessätoista 
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konferenssissa päädytään positiiviseen 
tulokseen, sen pitäisi aloittaa päästöjen 
vähentämistä koskevien tiukempien 
tavoitteiden valmistelu vuoden 2020 ja sen 
jälkeisen ajan osalta, ja sen tulisi pyrkiä 
varmistamaan, että vuoden 2013 jälkeen 
yhteisön järjestelmä mahdollistaa
tarvittaessa tiukemmat päästökatot osana 
unionin tukea uudelle kansainväliselle
sopimukselle.

Or. en

Perustelu

On tärkeää painottaa Euroopan parlamentin vahvoja päämääriä ilmastonmuutoksen
torjumisessa. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten tekemällä kansainvälinen sopimus, josta 
pitäisi päästä yhteisymmärrykseen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa. Tämä ehdotus 
pitäisi nähdä todisteena EU:n vahvasta sitoumuksesta asiaan, mutta myös merkkinä siitä, että 
EU valmistautuu uuden sopimuksen mukanaan tuomiin tiukempiin tavoitteisiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kohden. Tämän direktiivin tarkistuksen 
yhteydessä huomiota pitäisi kiinnittää 
kyseisen päästökynnyksen muuttamiseen 
ottaen huomioon pienten laitosten osuus
kokonaispäästöistä, hallinnolliset rasitteet
ja muiden vastaavien keinojen käyttöön 
ottamisen yhteydessä hankittu kokemus.
Viisivuotisista jakokausista luopumisen 
vuoksi sekä varmuuden ja 
ennakoitavuuden lisäämiseksi olisi 
säädettävä kasvihuonekaasujen 
päästölupien tarkistusväleistä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää jatkaa sellaisten mahdollisten keinojen etsimistä, joiden avulla voitaisiin
entisestään vähentää pk-yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia rasitteita, välttää tarpeettomia
hallinnollisia kustannuksia ja byrokratiaa sekä parantaa järjestelmän tehokkuutta. Tällä 
hetkellä kolmasosa kaikista järjestelmään kuuluvista laitoksista on pieniä laitoksia, jotka 
yhdessä aiheuttavat vain kaksi prosenttia raportoiduista kokonaispäästöistä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Euroopan taloudelta vaadittavien 
lisäponnistusten vuoksi on muun muassa 
välttämätöntä, että yhteisön järjestelmä 
toimii talouden kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja perustuu koko yhteisössä 
täysin yhdenmukaistettuihin 
päästöoikeuksien jakoedellytyksiin. Sen 
vuoksi huutokaupan olisi oltava jakamisen 
perusperiaate, sillä huutokauppa on 
yksinkertaisin jakotapa, ja sitä pidetään 
yleensä myös taloudellisesti 
tehokkaimpana. Sen avulla voidaan myös 
ehkäistä ansiottomat voitot ja turvata 
uusille osallistujille ja keskimääräistä 
nopeammin kasvaville talouksille 
samanlainen kilpailuasema jo olemassa 
olevien laitosten kanssa. Komission pitäisi 
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valvoa huutokauppaa ja sen jälkeistä 
hiilidioksidimarkkinoiden toimintaa 
varmistaakseen, että nämä kaksi tavoitetta 
saavutetaan. Jotta voidaan varmistaa 
yleinen ja yhtenäinen lähestymistapa 
huutokauppaan unionin alueella, 
komission tai sen osoittaman
toimivaltaisen elimen tulisi hallinnoida 
huutokauppaa. Näin voitaisiin myös 
varmistaa, että huutokaupan tuotot
voidaan yhdistää ja hyödyntää 
tehokkaammin.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan minimoida epävarmuus liiketoiminnassa, edetä kohti yhdenmukaisuutta ja 
maksimoida tehokkuus, huutokauppaa pitäisi hallinnoida keskitetysti. Lisäksi komission olisi 
valvottava huutokaupan vaikutusta varmistaakseen, että sillä saadaan aikaan luvatut hyödyt.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Koska paljon on jo tehty 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sen 
väistämättömiin seurauksiin 
sopeutumiseksi, on asianmukaista, että 
päästöoikeuksien huutokaupan tuotto
pitäisi yhteisön tasolla yhdistää kahdesta 
syystä: ensinnäkin sellaisten hankkeiden 
rahoittamiseksi unionin sisällä, jotka 
vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja 
jotka auttavat unionia saavuttamaan 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevat 
tavoitteet ja vuodelle 2020 asetetut 
uusiutuvia energiamuotoja ja 
energiatehokkuutta koskevat tavoitteet
minimoiden samalla sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseen ja energian 
toimitusvarmuuteen kohdistuvat 
negatiiviset vaikutukset, ja toiseksi 
tärkeiden investointien tekemiseksi 
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noudattaminen; kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi; 
osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon; 
metsien hävittämistä estävät ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavat 
toimenpiteet sekä yhteiskunnalliset 
kysymykset kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin. Tämä osuus 
on huomattavasti pienempi kuin 
viranomaisten odotettavissa olevat 
nettotulot huutokaupasta, ottaen 
huomioon mahdollisesti vähentyvät tulot 
yhtiöverotuksesta. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että 
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tätä 
koskeva ilmoitus ei vapauta jäsenvaltioita 
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 
kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 ja 
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

kehitysmaiden osalta, niiden auttamiseksi 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutumisessa ja päästöjen 
vähentämisessä esimerkiksi perustamalla 
rahasto metsien hävittämisen estämiseksi, 
osallistumalla energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon
tai ryhtymällä toimiin hankkeiden 
tehokkaan hallinnoinnin ja toteuttamisen 
kannalta tarpeellisten hallinnollisten 
infrastruktuurien luomiseksi. Tämän 
rahoituksen pitäisi täydentää olemassa 
olevien yhteisön järjestelmien, kuten 
Euroopan yhteisön seitsemännen 
tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja 
demonstroinnin puiteohjelman (2007–
2013), puitteissa saatavilla olevaa 
rahoitusta. Kehitysmaita koskevissa
investoinneissa pitäisi pääasiallisesti 
keskittyä kestävän kehityksen tukemiseen 
paikallisissa yhteisöissä. Jotta voidaan 
varmistaa, että tämä ilmastonmuutoksen 
lieventämistä ja siihen mukautumista 
kehitysmaissa koskeva täydentävä 
rahoitus on tehokasta, komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kehitysapuohjelmat ovat 
vaikutuksiltaan vähintään 
hiilidioksidineutraaleja. Lisäksi 
päästöoikeuksien huutokaupan tuottoja 
olisi käytettävä yhteisön järjestelmästä 
aiheutuvien hallinnollisten kustannusten 
kattamiseen. Olisi säädettävä, että
huutokaupasta saatavien varojen käyttöä 
näihin tarkoituksiin on valvottava. Tällä 
direktiivillä ei rajoiteta EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan 
mukaisesti mahdollisesti toteutettavien 
valtiontukea koskevien menettelyjen 
tulosta.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä ei ole yleinen vero. On erittäin tärkeää, että huutokaupasta 
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saatavat tuotot käytetään yksinomaan päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin, yhteisön 
järjestelmästä mahdollisesti aiheutuvien negatiivisten vaikutusten vähentämiseen ja 
kehitysmaiden tukemiseen. Koska kyseessä on EU:n järjestelmä ja koska ilmastonmuutoksen 
torjuminen on EU:n yhteinen tavoite, on järkeenkäypää hallinnoida tuottoja rahastossa 
yhteisön tasolla. Tämä on tehokkaampaa, ja näin voidaan varmistaa merkittävä voimavarojen 
yhteenliittymä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa
hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin, 
johon kannustetaan sen sijaan sillä, että
varastoituihin päästöihin liittyviä oikeuksia 
ei tarvitse palauttaa. Kilpailun
vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada 
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.
Jotta voitaisiin välttää niiden asettaminen
epäedulliseen asemaan suhteessa muihin
hiilidioksidin kannalta vähemmän 
tehokkaisiin lämmöntuottajiin, jotka eivät 
kuulu yhteisön järjestelmään,
tehokkaimpien kaukolämpövoimaloiden
toimittajina toimivien lämmöntuottajien 
olisi saatava ilmaiset päästöoikeudet 
edellyttäen, että nämä laitokset täyttävät 
hiilidioksiditehokkuutta koskevat korkeat 
vaatimukset, jotka komissio on etukäteen 
asettanut.

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidin kannalta tehokkaimpiin teknologioihin perustuva kaukolämmitys on tärkeä 
keino päästöjen vähentämiseksi. Sen tärkein kilpailija lämpömarkkinoilla on kuitenkin 
peräisin yksittäisistä fossiilisen polttoaineen lämmityskattiloista, jotka eivät kuulu EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Jotta voidaan välttää päästöjen lisäämistä koskevat järjettömät 
taloudelliset kannustimet, tehokkaimmille kaukolämpöhankkeille tulisi myöntää ilmainen 
päästöoikeus.

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta voidaan varmistaa 
hiilidioksidi- ja sähkömarkkinoiden 
kunnollinen toiminta, vuoden 2013 
jälkeistä ajanjaksoa koskevan 
päästöoikeuksien huutokaupan pitäisi 
alkaa viimeistään vuoteen 2011 mennessä 
ja perustua hyvissä ajoin etukäteen 
määriteltyihin selkeisiin ja objektiivisiin 
periaatteisiin.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että hiilidioksidimarkkinat toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti ja että niillä 
on riittävä likviditeetti, jotta voidaan tukea sähkömarkkinoiden tehokasta toimintaa. Koska
termiinisopimukset ovat ominaisia näille markkinoille, itse huutokaupan toteuttaminen pitäisi
aloittaa hyvissä ajoin ennen kyseistä ajanjaksoa. Huutokauppaa koskevat periaatteet ja sen 
suunnittelua koskevat yksityiskohtaiset säännökset pitäisi lisäksi julkaista hyvissä ajoin
etukäteen, jotta yritykset voivat optimoida strategiansa tarjouksen tekemisen osalta.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 

(17) Olisi asetettava selkeä tavoite 
huutokaupan laajentamiseksi kaikilla 
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siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Tämä 
johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa.

aloilla. Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi kuitenkin
säädettävä siirtymäjärjestelystä, jonka 
mukaan ilmaiseksi annettavat 
päästöoikeudet vuonna 2013 olisivat 80 
prosenttia määrästä, joka vastaa kyseisten 
laitosten osuutta kaikista yhteisön 
päästöistä ja niiden osuutta yhteisön 
vuotuisten päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä. Tämä johtaisi ilmaiseksi 
jaettavien päästöoikeuksien vähenemiseen
vuosittain samansuuruisella määrällä siten, 
että ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä korostaa, että ilmaiset päästöoikeudet ovat siirtymäjärjestely, ja että
perimmäisenä tavoitteena on kaikkien alojen sisällyttäminen huutokauppaan.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat 
tekniikat, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi. Mitkään 
säännöistä eivät saisi kannustaa lisäämään 
päästöjä. Lisäksi olisi varmistettava, että 
lisääntyvä osa päästöoikeuksista 
huutokaupataan. Jotta markkinat voisivat 
toimia asianmukaisesti, päästöoikeuksien 

(18) Jotta voidaan vahvistaa kannustimia, 
joilla pyritään saamaan teollisuus 
sijoittamaan ympäristöystävällisiin 
teknologioihin ja tuotantoprosesseihin, 
laitoksille olisi annettava koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistettuja sääntöjä, joita 
kutsutaan nimellä ”benchmarks”. 
Tällaiset säännöt olisi luotava kullekin 
yhteisön järjestelmään kuuluvalle alalle. 
Niiden pitäisi perustua 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimpiin ja parhaisiin tekniikoihin
ja markkinoilla saatavilla oleviin 
tekniikoihin, ja niissä pitäisi ottaa 
huomioon korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet, yhteistuotanto sekä 
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jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Jotta voidaan varmistaa, että 
kullakin toiminnanharjoittajalla on 
alueensa parasta suorituskykyä vastaava 
kannustin, päästöoikeuksien jakamisen 
yksittäisille laitoksille tulisi tapahtua
korkeintaan asianmukaisessa säännössä 
määritetyllä tasolla. Kaiken kaikkiaan
mitkään päästöoikeuksien ilmaisjakoa 
koskevista säännöistä eivät saisi kannustaa 
lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
Komission olisi kuultava kaikkia 
asiaankuuluvia sidosryhmiä ennen 
sääntöjen antamista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää kannustaa teollisuutta valmistautumaan vähemmän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen. Tästä syystä niitä päästöoikeuksia, joita ei huutokaupata, ei pitäisi 
jakaa historiallisella perusteella (”grandfathering”), mikä palkitsee olemassa olevia yrityksiä 
ja teknologioita, vaan parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden (Best Available 
Technologies, BAT) perusteella. Tällainen päästöoikeuksien jako palkitsee energiatehokkaita 
yrityksiä, jotka ovat sijoittaneet ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komission olisi edelleen tutkittava 
muita keinoja, joiden avulla voidaan 
edistää päästöjen kannalta tehokkaimpia 
ja energiatehokkaimpia käytäntöjä 
yhteisön järjestelmään kuuluvilla aloilla
ja muilla aloilla. Sen pitäisi erityisesti 
vuoden 2009 syyskuuhun mennessä tutkia 
mahdollisuutta kehittää EU:n laajuinen 
valkoisten todistusten järjestelmä, joka 
palkitsisi energiatehokkaat investoinnit.

Or. en

Perustelu

Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin 2006/32/EY 
4 artiklan 5 kohdassa komissiota vaaditaan tutkimaan, onko direktiivin kolmen ensimmäisen 
soveltamisvuoden perusteella aiheellista tehdä ehdotus uudeksi direktiiviksi, jossa otetaan 
käyttöön valkoisia todistuksia. Tämän tärkeän tutkimuksen toteuttamiselle ei kuitenkaan 
aseteta tarkkaa päivämäärää. ”Euro White Cert” -hankkeessa tutkitaan parhaillaan 
mahdollisuutta luoda EU:n laajuinen valkoisten todistusten järjestelmä ja sen mahdollisia 
yhteyksiä EU:n päästökauppajärjestelmään.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä tämän 
tavoitteen saavuttamisessa rohkaisevana. 
Jos muut kehittyneet maat ja muut 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä tämän 
tavoitteen saavuttamisessa rohkaisevana. 
Jos muut kehittyneet maat ja muut 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
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kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

kansainväliseen sopimukseen ja jos ei ole 
tehty sellaisia sitovia alakohtaisia 
sopimuksia, joilla on seurattavissa ja 
todennettavissa olevia päästöjen 
vähentämistä koskevia maailmanlaajuisia 
tavoitteita, kasvihuonekaasupäästöt 
saattaisivat lisääntyä kolmansissa maissa, 
joissa teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi komission 
olisi tuettava maailmanlaajuisten 
alakohtaisten sopimusten valmistelua ja 
tekemistä, ja mikäli tällaiset sopimukset 
eivät ole mahdollisia, yhteisö jakaa 
enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen sopimuksen puuttuessa tietyllä alalla toimivien yritysten väliset 
maailmanlaajuiset alakohtaiset sopimukset – jos ne sisältävät päästöjen vähentämistä 
koskevia objektiivisia ja todennettavissa olevia tavoitteita – ovat parempi vaihtoehto, kuin 
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ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen ja/tai hiilivuodon riskin ottaminen ja työpaikkojen ja 
investointien menettäminen. Näin ollen komission pitäisi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 
aktiivisesti tukea tällaisten maailmanlaajuisten alakohtaisten sopimusten tekemistä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi samaan 
aikaan täsmennettävä, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
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UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. en

Perustelu

Kansainvälinen sopimus on parhaaksi katsottu vaihtoehto. EU:lla on kuitenkin oltava 
”suunnitelma B”, jonka avulla voidaan yhä luoda teollisuudelle ja sijoittajille tarvittava 
varmuus ja ennustettavuus. Jotta kansainvälisiä neuvotteluita ei vaarannettaisi, luetteloa 
mahdollisesti heikossa asemassa olevista aloista ei pitäisi julkaista ennen Kööpenhaminan 
konferenssia. Mikäli Kööpenhaminan konferenssi ei kuitenkaan johda sopimuksen tekemiseen, 
asiaankuuluvista aloista ja asianmukaisista toimista olisi päätettävä mahdollisimman pian, 
koska tämä vaikuttaa myös huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jotta voidaan parantaa avoimuutta
ja estää markkinoiden väärinkäyttö
päästölupien ja niiden johdannaisten 
kauppaa koskeva vahingollinen 
spekulaatio mukaan lukien, komission 
olisi harkittava rahoitusvälineisiin 
liittyvien yhteisön sääntöjen soveltamista 
päästökauppaan sekä tällaiseen 
kaupankäyntiin mahdollisesti 
vaikuttavien markkinaherkkien tietojen 
julkaisemista. Komission olisi jatkettava
hiilidioksidimarkkinoiden kehityksen 
valvontaa sen varmistamiseksi, että 
yhteisön järjestelmä täyttää edelleen 
alkuperäisen tarkoituksensa, joka on
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
kustannustehokkaalla ja taloudellisesti 
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kannattavalla tavalla.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen soveltaminen 
päästöoikeuksien kauppaan yritysmaailman luottamuksen parantamiseksi ja avoimuuden 
lisäämiseksi. Sisäpiirikauppa ja markkinoiden manipulointi eivät pelkästään saata vääristää 
markkinoita, vaan ne voivat myös vähentää markkinoiden uskottavuutta ja sijoittajien 
luottamusta niihin, mikä johtaisi vääriin hintasignaaleihin ja puuttuvaan likviditeettiin
markkinoilla. Kun päästöoikeudet määritellään rahoitusvälineiksi, niitä koskeva kauppa 
kuuluu lisäksi rahoitusalan viranomaisten valvonnan alaan, ja siihen sovelletaan esimerkiksi 
sijoitusrahastoja koskevia sääntöjä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Unionin rajanaapureina olevia 
kolmansia maita pitäisi rohkaista 
liittymään yhteisön järjestelmään, jos ne 
noudattavat tämän direktiivin säännöksiä. 
Komission olisi kaikin keinoin pyrittävä 
edistämään tätä tavoitetta ehdokasmaiden 
ja mahdollisten ehdokasmaiden sekä 
Euroopan naapuruuspolitiikan alaan 
kuuluvien maiden kanssa käytävissä 
neuvotteluissa ja niille annettavan 
taloudellisen ja teknisen avun yhteydessä.
Tämä helpottaisi teknologian ja tiedon 
siirtoa näihin maihin, mikä on tärkeä 
keino tuoda taloudellisia, sosiaalisia ja
ympäristöön liittyviä etuja kaikille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää rohkaista EU:n naapurialueilla sijaitsevia kolmansia maita liittymään EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Tämä ei ole tärkeää ainoastaan ympäristöön ja kehitykseen 
liittyvästä näkökulmasta, vaan sen avulla voidaan myös torjua toimintaansa rajan yli 
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siirtävien EU:n yritysten aiheuttama hiilivuodon uhka.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) On tärkeää, että järjestelmää 
laajennetaan tulevaisuudessa siten, että se 
sisältää muita tärkeitä 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia
erityisesti liikenteen alalta, kuten 
laivaliikenteen toiminnanharjoittajia. 
Tämän vuoksi komission olisi 
mahdollisimman pian ehdotettava
asianmukaisia tarkistuksia ja toteuttaa 
vaikutusten arviointi, jotta 
laivaliikenneala voidaan liittää yhteisön 
järjestelmään vuoteen 2013 mennessä ja 
asettaa päivämäärä tieliikenteen 
sisällyttämiselle järjestelmään.

Or. en

Perustelu

On tärkeää jatkaa toimia liikenteen ja erityisesti laivaliikenteen sisällyttämiseksi EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Tällä hetkellä asianmukainen vaikutusten arviointi ja luotettavat 
tiedot puuttuvat. Seuraavan uudelleentarkastelun yhteydessä komission pitäisi kuitenkin 
laajentaa järjestelmää.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Jotta voidaan varmistaa 
tasapuoliset toimintaedellytykset
sisämarkkinoilla, komission tulisi
tarvittaessa antaa suuntaviivat tai tehdä 
ehdotuksia direktiivin soveltamisen 
yhdenmukaistamiseksi esimerkiksi 
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käytettyjen määritelmien, maksujen ja 
rangaistusten osalta.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden lisäämiseksi ja todellisten tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseksi 
EU:ssa voidaan hahmotella pidemmälle menevää yhdenmukaistamista esimerkiksi 
määritelmien (päättäminen), maksujen ja jäsenvaltioissa käyttöön otettujen rangaistusten 
osalta.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Tämän direktiivin soveltamista 
koskevien tietojen pitäisi olla helposti 
saatavilla erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille (pk-yritykset). 
Jäsenvaltioiden pitäisi perustaa 
kansallisia neuvontapalveluja 
auttaakseen yrityksiä ja erityisesti pk-
yrityksiä noudattamaan tämän direktiivin
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Monet EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvista yrityksistä ovat pk-yrityksiä, joilla ei ole 
riittäviä voimavaroja ja jotka saattavat suuriin yrityksiin verrattuna olla epäedullisessa 
asemassa päästöoikeuksien saamisen suhteen joko huutokaupan tai kaupan keinoin. Vähintä, 
mitä voidaan tehdä, on toimittaa niille helposti saatavilla olevia tietoja yksityiskohtaisista 
vaatimuksista. Paras käytännön keino tämän toteuttamiseksi vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen 
riippuen käytössä olevasta erityisestä toimielinjärjestelmästä, kuten tehtiin REACH-
direktiivin osalta.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla  h alakohta

Komission teksti Tarkistus

”h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

”h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan tai joka 
on luonteensa tai toimintansa
muutoksesta tai suorituskykynsä 
merkittävästä kasvusta johtuen saanut 
kasvihuonekaasujen päästölupansa 
päivitettyä sen jälkeen, kun 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettu
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Hiilivuoto voitaisiin osittain torjua mahdollistamalla tuotannon kasvu Euroopassa. Jos 
laitosta pidetään uutena osallistujana sen olemassa olevan suorituskyvyn merkittävän kasvun
(mikä yleensä tuo mukanaan energiatehokkaita investointeja) vuoksi, voidaan saada aikaan
uusia ja tehokkaampia investointeja. Tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi 
komission pitäisi antaa suuntaviivat siitä, mitä suorituskyvyn merkittävä kasvu tarkalleen 
ottaen merkitsee.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Komission tai komission osoittaman
toimivaltaisen elimen on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Jotta voidaan minimoida kaupankäynnin epävarmuus, jatkaa yhdenmukaistamista ja 
maksimoida tehokkuus, huutokauppaa pitäisi hallinnoida keskitetysti.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:

2. Kussakin jäsenvaltiossa
huutokaupattujen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Vaikka eri jäsenvaltioiden osallistujien käyttöön asetettujen huutokauppaoikeuksien tason 
muuttaminen on yhä mahdollista, huutokauppaa tulisi silti hallinnoida keskitetysti. Tämä 
muutos on tarpeellinen asian selventämiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantolause

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Direktiivin 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
tarkoitukseen suunnatussa rahastossa, 
jota komissio tai komission nimittämä 
toimivaltainen elin hallinnoi yhteisön 
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tasolla, seuraaviin tarkoituksiin: 

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä ei ole yleinen vero. On tärkeää, että huutokaupasta saatavat 
tulot käytetään 100-prosenttisesti toimiin, joilla vähennetään päästöjä, pienennetään yhteisön 
järjestelmän kielteisiä vaikutuksia ja tuetaan kehitysmaita. Koska tämä on EU:n järjestelmä 
ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on EU:n yhteinen tavoite, on johdonmukaista hallinnoida 
tuloja yhteisön tason rahastolla. Se on tehokkaampaa ja varmistaa merkittävät resurssit.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
tai eurooppalaisten teknologiayhteisöjen 
aloitteisiin; 

Or. en

Perustelu

Huutokauppatuloja olisi käytettävä myös tulevaisuuden vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien alojen luomiseen ja tukemiseen. Puhtaiden tekniikoiden, energiatehokkuuden ja 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan liikenteen alalla nykyisin toimivat teknologiayhteisöt 
voisivat olla hyödyksi tässä suhteessa.
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”e a) vähiten kehittyneiden maiden 
institutionaalisten valmiuksien 
kehittäminen päästöjen vähentämistä 
koskevien hankkeiden kehittämiseksi ja 
hallitsemiseksi;”

Or. en

Perustelu

Keskeinen painopisteala hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä kehitysmaissa on sen 
varmistaminen, että institutionaaliset ja hallinnolliset valmiudet ovat kunnossa hankkeiden 
menestyksekästä kehittämistä ja hallinnointia varten – esimerkiksi maarekisteri 
metsätaloushankkeiden varalta.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”g a) keskeisten 
infrastruktuurihankkeiden rahoittaminen 
jäsenvaltioissa, jotka sijaitsevat unionin 
rajoilla tai erillään unionin laajoista 
energiaverkoista ja jotka voivat olla 
vaarassa tulla riippuvaiseksi 
sähköntuonnista unionin ulkopuolisista 
maista yhteisön järjestelmän 
seurauksena.

Or. en
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Perustelu

Jotkin EU:n rajoilla sijaitsevat valtiot sekä erityisesti erillisissä verkoissa olevat valtiot ovat 
esittäneet huolen, että EU:n päästökauppajärjestelmän käyttöönotto voi johtaa 
lisääntyneeseen riippuvuuteen energian tuonnista unionin ulkopuolisista maista, koska 
tuottajat pyrkivät sijoittautumaan EU:n ulkopuolelle. On siksi oikein, että osa 
huutokauppatuloista varataan keskeistä energiainfrastruktuuria varten, sillä se voi lievittää 
tällaisia vaikutuksia.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Directiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 huutokaupan ajankohtia, 
lukumäärää, toteutusta, hallinnointia ja 
muita näkökohtia koskevan asetuksen, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti, 
ennustettavasti, yksinkertaisesti ja 
syrjimättömästi. Asetuksessa nimitetään 
1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen elin 
hallinnoimaan huutokauppaa yhteisön 
tasolla. Huutokaupat on suunniteltava 
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mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

siten, että 

a) huutokauppaprosessi on ennustettava 
ajankohdan, lukumäärän ja käytettävissä 
olevien päästöoikeuksien suuruuden 
osalta;
b) markkinat määräävät päästöoikeuksien 
hinnat ja markkinat ylläpitävät riittävää 
likviditeettiä;
c) kaikilla osallistujilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet saada tietoa;
d) toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet ja edullisemmat mahdollisuudet 
osallistua ja 
e) mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista muun 
muassa kilpailunvastaisella yhteistyöllä, 
markkinoiden manipuloinnilla ja 
hallitsevan aseman väärinkäytöllä. 

Asetus sisältää erityistoimia, joilla 
rajoitetaan haittavaikutuksia, joita 
huutokaupan toisten osallistujien 
taloudellisella spekuloinnilla voi olla 
ympäristölle tai yhteisön järjestelmän 
kustannustehokkuudelle. Komissio kuulee 
kaikkia keskeisiä sidosryhmiä kyseisen 
asetuksen sisällöstä. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Perustelu

Jotta hiilidioksidimarkkinat toimisivat asianmukaisesti, huutokauppa pitäisi käynnistää paljon 
ennen varsinaisen kauppakauden alkua, ja huutokaupan periaatteet ja yksityiskohtaiset 
määräykset olisi julkaistava etukäteen, jotta markkinatoimijat voivat valmistautua ja jotta 
vältetään epävarmuus ja epävakaus markkinoilla. Huutokauppa olisi myös suunniteltava 
siten, että spekulointia ja kilpailun vastaista käyttäytymistä vältettäisiin mahdollisimman 
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paljon.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ilmaisten päästöoikeuksien jakamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä olisi 
päätettävä mahdollisimman pian. Tieto on erittäin tärkeä kyseisille aloille ja vaikuttaa 
investointipäätöksiin. Koska suurimmalla osalla kyseisistä aloista on suhteellisen pitkät 
toimitusajat ja investointisuunnitelmat, mitä nopeammin yksityiskohtaisista säännöistä ja 
jakomekanismit tiedetään sitä paremmin investoijat ja yritykset voivat ottaa ne huomioon 
liiketoimintaa koskevissa päätöksissään. 

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on luotava 
kasvihuonekaasupäästöjä ja
energiatehokkuutta koskevia 
yhdenmukaisia viitearvoja kunkin alan 
laitoksille, jotka saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia. Kyseiset alakohtaiset 
viitearvot perustuvat parhaisiin 
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tekniikat, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi, eikä sillä 
kannusteta päästöjen lisäämiseen. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannolle.

kasvihuonekaasupäästöjä koskeviin 
tekniikkoihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja markkinoilla oleviin 
tekniikkoihin, mukaan luettuna korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Laitoksille annetaan ilmaisia 
päästöoikeuksia korkeintaan niin paljon, 
kuin on ilmoitettu asianmukaisessa 
alakohtaisessa viitearvossa, jotta 
palkitaan tehokkaimmat toimijat. Kaiken 
kaikkiaan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut toimilla ei kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle, joka on 
suunnattu myytäväksi kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Kaikkien alojen olisi mahdollisimman pian valmistauduttava vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen. Siksi ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi myöntää historiallisin 
perustein, mikä palkitsee olemassa olevia yrityksiä ja tekniikoita, vaan parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden perusteella. Tällainen jako palkitsee energiatehokkaita 
yrityksiä, jotka ovat investoineet ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin. Sähkön, joka on 
tuotettu teollisten prosessien sivutuotteena ja jota ei anneta markkinoille, ei pitäisi kuulua 
huutokaupan piiriin, jotta ei kannusteta jätekaasujen polttoa.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on laadittava 1 päivään 
syyskuuta 2009 mennessä kertomus 
tutkimustuloksista, joita se on saanut 
energian loppukäytön tehokkuudesta ja 
energiapalveluista 5. huhtikuuta 2006 
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annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/32/E 4 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun valkoisia 
todistuksia koskevan direktiivin 
tarpeellisuudesta. Kertomuksessa on 
esitettävä erityisesti mahdollisuudet 
pakolliselle, yhteisön laajuiselle 
valkoisten todistusten 
kauppajärjestelmälle, jossa annetaan 
ilmaisista päästöoikeuksista hyötyville 
toimijoille lisää kannustimia investoida 
energiatehokkaimpiin tekniikoihin, 
asetetaan osallistujille pakollisia 
energiatehokkuutta koskevia tavoitteita tai 
enimmäisrajoja ja luodaan järjestelmä 
kaupattaville todistuksille, joita voidaan 
saada energiatehokkaiden tekniikoiden 
käyttöön ottamisesta. Jos kertomuksessa
osoitetaan, että tällainen järjestelmä 
edistäisi ympäristön tilaa, että se olisi 
kustannustehokas ja käytännössä 
toteutettavissa ja että siinä noudatettaisiin 
paremman sääntelyn periaatetta, komissio 
antaa asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä.
1  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 64.

Or. en

Perustelu

Energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annetun direktiivin 2006/32/EY 
4 artiklan 5 kohdassa komissiota vaaditaan tutkimaan direktiivin kolmen ensimmäisen vuoden 
soveltamisen perusteella, antaako se valkoisia todistuksia koskevan ehdotuksen. Tuon tärkeän 
tutkimuksen päätelmille ei ole annettu kiinteää määräaikaa. ”Euro White Cert” -hankkeessa, 
jota älykäs energiahuolto Euroopassa tukee, tutkitaan parhaillaan mahdollisuutta EU:n 
laajuiseen valkoisten todistusten järjestelmään sekä mahdollisiin yhteyksiin EU:n 
päästökauppajärjestelmään.

Tarkistus 29

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

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

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat 
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen asema 
suhteessa muihin lämmöntuottajiin. 
Tehokkaimpiin kaukolämpölaitoksiin 
toimitettu lämpö saa ilmaisia 
päästöoikeuksia. Saadakseen ilmaisia 
päästöoikeuksia kyseisten laitosten on 
noudatettava korkeita 
hiilidioksiditehokkuutta koskevia 
normeja, jotka komissio on asettanut 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanotoimissa. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Perustelu

Kaukolämpö on tärkeä keino vähentää päästöjä, jos se perustuu hiilidioksiditehokkaimpiin 
tekniikoihin. Sen suurimpia kilpailijoita lämpömarkkinoilla ovat yksittäiset fossiilisia 
polttoaineita käyttävät boilerit, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin. 
Jotta vältetään vääristyneet taloudelliset kannustimet poistua kaukolämmöstä, tehokkaimmille 
hankkeille olisi annettava ilmaisia päästöoikeuksia. 

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

”Komission on annettava 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä yhteisön 
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laajuiset ja täysin yhdenmukaistetut 
säännöt uusien tulokkaiden osuuden 
jakamisesta. Kyseinen toimi, jolla 
muutetaan tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetulla valvonnan käsittävällä 
sääntelymenettelyllä.

Komissio voi tarvittaessa julkaista 
suuntaviivoja uusien tulokkaiden 
määritelmän soveltamisesta.”

Or. en

Perustelu

On laadittava selkeästi määritellyt yhteisön laajuiset säännöt uusien tulokkaiden osuuden 
jakamisesta sekä siitä, mitä tehdä ylimääräisillä käyttämättömillä päästöoikeuksilla, ja uudet 
suuntaviivat siitä, mitä kapasiteetin huomattava lisäys tarkoittaa, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja ennustettavuus. 

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

9. Komissio määrittelee 8 kohdassa 
tarkoitetut alat viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2010 ja joka neljäs vuosi sen 
jälkeen

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen sopimuksen puuttuessa ”hiilivuodolle” herkistä aloista ja asiaankuuluvista 
toimista olisi päätettävä mahdollisimman pian. Se on erityisen tärkeää kyseisille aloille, 
mutta voi vaikuttaa myös huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään ja on siksi tärkeää 
koko hiilidioksidimarkkinoille. Kyseisten alojen uudelleenarviointi joka kolmas vuosi johtaa 
turhaan epävarmuuteen, mikä haittaa investointeja.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 9 kohta – kolmas 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 tai 
investointeja laitoksille, jotka sijaitsevat 
yhteisön ulkopuolella, ottaen huomioon 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

EU:n kilpailukyvyn suorat menetykset työpaikkoina ja (ulkomaisina suorina) investointeina 
olisi otettava huomioon. Päästökauppajärjestelmää ei pitäisi suunnitella siten, että se 
aiheuttaa vain ”työpaikkojen vientiä ja saasteiden tuontia”.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

”d a) hiilidioksidin siirtokustannusten 
vaikutus sähkön hintoihin kyseisellä 
alalla tai alan osalla.”

Or. en
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Perustelu

Sähköntuottajat siirtävät hiilidioksidikustannukset sähkön hintoihin. Joillekin hiilivuodolle 
alttiilla aloilla (esimerkiksi alumiinialalla) EU:n päästökauppajärjestelmän epäsuorat 
vaikutukset ovat kuusi kertaa korkeammat kuin sen suorat vaikutukset. Komission olisi siksi 
otettava epäsuorat vaikutukset huomioon, kun se tutkii, minkä alojen olisi saatava ilmaisia 
päästöoikeuksia.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen sopimuksen puuttuessa ”hiilivuodolle” herkistä aloista ja asiaankuuluvista 
toimista olisi päätettävä mahdollisimman pian. Se on erityisen tärkeää kyseisille aloille, 
mutta voi vaikuttaa myös huutokaupattavien päästöoikeuksien määrään ja on siksi tärkeää 
koko hiilidioksidimarkkinoille. 
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Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

”7 a. Tehdessään 5 kohdassa tarkoitettua 
sopimusta ja kehittäessään ja 
soveltaessaan 6 kohdassa tarkoitettua 
uutta kansainvälistä sopimusta komission 
on tutkittava mahdollisuuksia yhteisön 
järjestelmään, jolla tuetaan puhtaan 
kehityksen mekanismin ”gold standard” 
-hankkeita, joilla tuetaan metsittämistä, 
metsän istutusta, metsittämisestä johtuvia
vähentyneitä päästöjä ja muita kestäviä 
metsätaloustoimia – mukaan luettuna 
eroosion välttäminen ja jäteveden 
puhdistus. Komission on tutkittava 
erityisesti sitä, onko yhteisön 
järjestelmään osallistujilla oltava tietty 
osuus sertifioituja päästövähennyksiä 
juuri näistä lähteistä päästörajoitusten 
saavuttamiseksi. Komission on annettava 
asianmukaisia ehdotuksia sisältävä 
kertomus 1 päivään syyskuuta 2010 
mennessä.”

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että EU:n päästökauppajärjestelmään tulevissa ulkoisissa hyvityksissä 
noudatetaan Gold Standard -hyväksymistä sen varmistamiseksi, että EU tukee vain 
laadukkaita lisätoimia, joilla on selkeät kestävän kehityksen perusteet. Sillä varmistetaan, että 
EU:hun liittyvä hiilidioksidirahoitus tuottaa todellisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä 
sekä lisää kestävän kehityksen toimia köyhimmissä maissa.
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Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

10 a) 12 artiklaan lisätään uusi kohta 
seuraavasti:
”1 a. Komission on 1 päivään 
syyskuuta 2009 mennessä annettava 
asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia, 
joilla varmistetaan, että päästöoikeuksien 
markkinoita suojellaan sisäpiirikaupoilta 
ja markkinoiden manipuloinnilta. 
Komission on pohdittava erityisesti sitä, 
katsotaanko päästöoikeudet direktiivin 
tarkoituksessa rahoitusvälineiksi, jotka 
kuuluvat sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista 
(markkinoiden väärinkäyttö) annetun 
direktiivin 2003/6/EY soveltamisalaan.”

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien oikeudellinen luonne rahoitusmarkkinoilla on epäselvä. Jotkin maat pitävät 
niitä rahoitusvälineinä, joiden kauppaa valvoo rahoituspalveluviranomainen, kun taas toiset 
pitävät niitä normaaleina hyödykkeinä, ja vain niiden johdannaisia pidetään 
rahoitusvälineinä. On tärkeää selkeyttää asia yritysten luottamuksen ja avoimuuden 
lisäämiseksi. Kaupan ja markkinoiden manipulointi voisi vääristää markkinoita, vähentää 
niiden uskottavuutta ja heikentää investoijien luottamusta.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään uusi artikla seuraavasti:
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”15 a artikla 
Tietojen antaminen ja ammattisalaisuudet
1. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että kaikki päätökset ja 
kertomukset, jotka liittyvät 
päästöoikeuksien määrään ja jakamiseen 
sekä päästöjen valvontaan, raportointiin 
ja tarkistuksiin julkaistaan välittömästi 
tavalla, jolla varmistetaan nopea tietojen 
saatavuus syrjimättömästi.
2. Ammattisalaisuuksia koskevaa 
velvoitetta sovelletaan kaikkiin 
henkilöihin, jotka työskentelevät tai ovat 
työskennelleet komissiolle tai 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja elimille, joille komissio 
tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ovat siirtäneet tiettyjä 
tehtäviä. Ammattisalaisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja ei saa paljastaa muille 
henkilöille tai viranomaisille paitsi lakien, 
säännösten tai hallinnollisten määräysten 
nojalla.”

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää varmistaa rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen soveltaminen 
päästöoikeuksien kaupan alalla yritysten luottamuksen varmistamiseksi ja avoimuuden 
lisäämiseksi. Komission ja jäsenvaltioiden olisi säänneltävä kaupallisesti arkaluontoisten 
tietojen julkaisemista tiukasti ja selkeästi.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a) Lisätään 18 artiklaan uusi kappale 
seuraavasti:
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”Komissio tai komission nimittämä 
toimivaltainen elin hallinnoi yhteisön 
tasolla 10 artiklassa tarkoitettua 
päästöoikeuksien huutokauppaa. 
Kyseinen toimivaltainen elin koordinoi 
toimiaan tiiviisti jäsenvaltioiden 
nimittämien toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa. Se varmistaa erityisesti, että 
kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille annetaan täysimääräiset ja 
tarkat tiedot päästöoikeuksien jakamisesta 
huutokaupassa laitoksille, jotka sijaitsevat 
niiden lainkäyttöalueella.”

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
25 artikla – 1 b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 b a. Komission on Euroopan 
naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisprosessin puitteissa pyrittävä 
tekemään sopimuksia asianomaisten
maiden kanssa niiden sisällyttämiseksi 
yhteisön järjestelmään tai 
päästöoikeuksien hyväksymiseksi 
molemmin puolin.”

Or. en

Perustelu

On tärkeää kannustaa EU:n rajalla sijaitsevia kolmansia maita liittymään EU:n 
päästökauppajärjestelmään. Se on tärkeää ympäristön ja kehityksen kannalta, mutta sillä 
torjutaan myös hiilivuotoa, jossa EU:n yritykset siirtyvät EU:n ulkopuolelle.
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Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 50 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

Pk-yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi, tarpeettomien hallinnollisten kustannusten 
ja byrokratian välttämiseksi ja järjestelmän tehostamiseksi pienillä laitoksilla olisi oltava 
mahdollisuus poiketa järjestelmästä, jos toteutetaan vastaavia toimia. Kolmannes kaikista 
laitoksista, joihin järjestelmää sovelletaan, on pieniä laitoksia, jotka vastaavat yhteensä vain 
kahdesta prosentista raportoiduista kokonaispäästöistä.

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

”2 a. Laitokset, jotka on suljettu yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle 1 kohdan ja 2 
kohdan perusteella ja jotka haluavat 
pysyä järjestelmässä vapaaehtoisesti, 
voivat tehdä niin. Jäsenvaltioiden on 
annettava tästä säännös ja ilmoitettava 
komissiolle tällaisista tapauksista 
antaessaan 1 kohdassa tarkoitettua 
ilmoitusta.”

Or. en

Perustelu

On annettava säännös niistä pienistä laitoksista, jotka haluavat jäädä EU:n päästökaupan 
piiriin, esimerkiksi koska ne ovat jo tehneet investointeja.

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

21 a) 30 artikla korvataan seuraavasti:
”30 artikla
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Uudelleentarkastelu ja kehittäminen

…

1. Tämän direktiivin soveltamisesta 
saadun kokemuksen … sekä 
kansainvälisen tilanteen kehittymisen 
perusteella komissio laatii tämän 
direktiivin soveltamisesta kertomuksen, 
jossa käsitellään
a) sitä, olisiko yhteisön järjestelmään 
sisällytettävä muita asiaankuuluvia aloja 
[…] ja […] toimintoja, kuten liikenneala, 
kotitalouksien lämmitys ja kaupallinen 
lämmitys sekä maatalous;
b) määritelmien, kustannusten ja 
rangaistusten yhdenmukaistamista;
c) kynnystä niiden pienten laitosten 
poistamiseksi yhteisön järjestelmästä, 
joissa on vastaavat järjestelyt;
d) tarvittavia toimia markkinoiden 
väärinkäytön ja haitallisen spekuloinnin 
torjumiseksi.

…

2. Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015
mennessä ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksia.
3. Komissio antaa mahdollisimman pian 
lainsäädäntöehdotuksia laivaliikenteen 
sisällyttämiseksi yhteisön järjestelmään 
vuoteen 2013 mennessä.
4. Komissio antaa vuoteen 2013 mennessä 
asianmukaisia ehdotuksia, joissa 
annetaan määräaika tieliikenteen 
sisällyttämiselle yhteisön järjestelmään ja 
jotka perustuvat sisällyttämisen 
vaihtoehtojen kustannusten, hyötyjen ja 
käytännön seikkojen arviointiin.”

Or. en
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Perustelu

Alkuperäinen tarkastuslauseketta koskeva artikla on vanhentunut, ja se olisi korvattava 
uudella. On tärkeää tarkistaa järjestelmä sen tehokkuuden lisäämiseksi ja muiden alojen 
lisäämiseksi siihen ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi EU:ssa.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään uusi kohta seuraavasti:
”2 a. Toimintaan, joka kuuluu 
samanaikaisesti useaan seuraavista 
alaotsikoista, olisi sovellettava vain 
yksityiskohtaisemman alakohtaisen 
alaotsikon perusteita”.

Or. en

Perustelu

On selvitettävä mitä perusteita sovelletaan, kun laitos voi kuulua useamman toiminnan piiriin 
(esimerkiksi energian/lämmön tuotanto ja mineraaliteollisuus). Tämä kohta nostettiin esiin jo 
komission tiedonannossa ”EU:n päästökauppajärjestelmän vuosien 2008–2012 
päästökauppakauden jakosuunnitelmia koskevat lisäohjeet” vuodelta 2005 
(KOM(2005)0703).
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