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Tarkistus 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Ehdotus päätökseksi
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Ehdotus päätökseksi
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Euroopan komission takapainottamista koskeva ehdotus olisi puuttumista aiemmin 
perustettuun markkinamekanismiin, ja se heikentäisi päästökaupan ennustettavuutta ja 
uskottavuutta. Lisäksi nykyisessä talouskriisitilanteessa ei voida hyväksyä Euroopan 
kansalaisiin kohdistuvia energian lisäkustannuksia. Kyse olisi myös todellisesta teollisuuteen 
kohdistuvasta uhasta, vaikka teollisuutemme kärsii jo nyt globaalin kilpailukyvyn puutteesta.

Tarkistus 10
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Otsikko 
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Komission teksti Tarkistus

 Ehdotus Poistetaan.
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS
Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
huutokauppojen ajoitusta koskevien 
säännösten selventämiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. el

Perustelu

Päästökauppajärjestelmällä pyritään vähentämään päästöjä eikä muodostamaan hintoja. 
Komissio puuttuu taantuman aikana suoraan markkinoihin ja aiheuttaa siten vahinkoa 
teollisuudelle ja sähköenergian kuluttajille. Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja 
ilmastonmuutosministeriön mukaan tulot 900 miljoonan päästöoikeuden peruuttamisesta 
saadaan suhteettomalla tavalla taloudellisesti heikommista jäsenvaltioista. Tällainen taakka 
ilmaistuna prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta on suurin Bulgariassa, Virossa, 
Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.

Tarkistus 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 2 kohdan,

Or. en

Perustelu

Markkinoiden toiminnan aikataulun muuttaminen vaikuttaa merkittävällä tavalla jäsenvaltion 
eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen 
rakenteeseen. Asianmukainen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 192 artiklan 2 kohta.
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Tarkistus 12
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY3 muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa ei 
täsmennetä, miten huutokaupattavien 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
määrät jakautuvat päästökauppakauden 
aikana.

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 13
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa ei 
täsmennetä, miten huutokaupattavien 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
määrät jakautuvat päästökauppakauden 
aikana.

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa ei 
täsmennetä, miten huutokaupattavien 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
määrät jakautuvat päästökauppakauden 
aikana. Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan 
mukaan päästöoikeuksien määrää 
vähennetään lineaarisesti 1,74 prosenttia 
niiden päästöoikeuksien keskimääräisestä 
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vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet.

Or. en

Perustelu

Jotta päästökauppajärjestelmän uskottavuus markkinoihin perustuvana järjestelmänä 
voidaan palauttaa, on selvää, että takapainottaminen voi olla vain poikkeuksellinen ja 
kertaluontoinen toimenpide.

Tarkistus 14
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
2 artiklan b kohdan mukaisesti 
sääntelymenettelyä noudattaen voidaan 
muuttaa ainoastaan perussäädöksen 
vähemmän keskeisiä säännöksiä. 
Direktiivin 2003/87/EY 9 artiklan
mukaisesti komissio määrittää vuosittain 
yhteisön laajuiset absoluuttiset 
päästöoikeuksien kokonaismäärät. 
Komissiolla ei ole harkintavaltaa 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
kokonaismäärän osalta. 
Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklassa 
säädetään päästöoikeuksien 
huutokaupasta direktiivin 2003/87/EY 
9 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti määritetyn absoluuttisen 
lukumäärän pohjalta. 
Huutokauppamenettelyllä on määrä 
muuttaa direktiivin vähemmän keskeisiä 
säännöksiä. Komission ehdotus muuttaa 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
4 kohdan ensimmäisen alakohdan 
viimeistä virkettä – erityisesti 
asianmukaisten korjausten 
määrittäminen päästöoikeuksien 
vuotuisiin huutokaupattaviin määriin 
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päästökauppakaudella 2013–2020 – on 
lähinnä puuttumista 
direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa 
esitettyihin perusvaatimuksiin. Tällainen 
puuttuminen voidaan määrittää 
ainoastaan tavanomaisessa 
lainsäädäntömenettelyssä, eikä sitä voida 
katsoa perussäädöksen vähemmän 
keskeiseksi mukauttamiseksi. Tällaisista 
korjauksista ei siis voida päättää 
komiteamenettelyllä (valvonnan käsittävä 
sääntelymenettely) komission 
ehdottamalla tavalla; ne edellyttävät 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
säädöstä komission ehdotuksen pohjalta.

Or. en

Perustelu

Aikataulun muuttaminen olisi olennainen muutos perussäädökseen, koska sillä voisi olla 
vaikutusta sertifikaattien hintoihin, kuten todettiin asetuksen (EU) N:o 1031/2010 
muuttamisesta annetun esityksen suhteutetussa vaikutusten arvioinnissa.

Tarkistus 15
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) On pidettävä mielessä direktiivin 
2003/87/EY tavoite, jonka mukaan EU:n 
päästökauppajärjestelmä on perustettu, 
jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää kustannustehokkaasti ja 
taloudellisesti.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmä takaa, että päästövähennykset toteutetaan kustannustehokkaasti. 
Päästövähennykset takaa päästökatto, ei hinta.
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Tarkistus 16
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Komission tiedonannossa 
vahvemmasta eurooppalaisesta 
teollisuudesta talouden kasvua ja 
elpymistä varten (COM(2012)0582) 
todetaan, että "energian ja raaka-
aineiden kohtuuhintaisesta ja 
luotettavasta saannista on tulossa yhä 
tärkeämpää, sillä ne muodostavat 
merkittävän osan kustannuksista monilla 
aloilla" ja että "Euroopan teollisuus 
maksaa sähköstä keskimäärin 
korkeampia hintoja kuin teollisuus 
muissa kehittyneen talouden maissa, 
kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Meksikossa ja Koreassa, ja tämä hintaero 
on kasvanut viimeisen vuosikymmenen 
aikana". Tiedonannossa todetaankin, että 
"energian hinnan vaikutusta Euroopassa 
olisi tarkasteltava huolellisesti, kun 
määritellään tulevaa energiapolitiikkaa".

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmä takaa, että päästövähennykset toteutetaan kustannustehokkaasti. 
Päästövähennykset takaa päästökatto, ei hinta. Korkeat hinnat johtavat ainoastaan talouden 
vääristymiin ja uhkaavat eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 17
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 
huutokauppojen ajoitusta direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Päästökauppajärjestelmällä pyritään vähentämään päästöjä eikä muodostamaan hintoja. 
Komissio puuttuu taantuman aikana suoraan markkinoihin ja aiheuttaa siten vahinkoa 
teollisuudelle ja sähköenergian kuluttajille. Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja 
ilmastonmuutosministeriön mukaan tulot 900 miljoonan päästöoikeuden peruuttamisesta 
saadaan suhteettomalla tavalla taloudellisesti heikommista jäsenvaltioista. Tällainen taakka 
ilmaistuna prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta on suurin Bulgariassa, Virossa, 
Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.

Tarkistus 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio ei mukauta huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on perustettu, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Nykyinen huutokauppojen aikataulu 
mahdollistaa ennustettavuuden ja takaa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen 
saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Muutokset aikataulussa vääristäisivät haitallisella 
tavalla markkinoiden asianmukaista toimintaa ja olisivat näin ristiriidassa markkinoihin 
perustuvien päästökauppajärjestelmän sääntöjen kanssa.

Tarkistus 19
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, kunhan 
tällainen puuttuminen on perusteltavissa 
vaikutusten arvioinnilla, joka osoittaa 
vaaran, että unionissa ei saada aikaan 
vuoteen 2020 mennessä suunniteltua 
21 prosentin päästövähennystä 
vuoden 2005 päästötasoista ja että 
puuttumisella ei ole merkittävää 
hiilivuotovaikutusta. Komission olisi 
voitava tehdä enintään yksi tällainen 
mukautus ja vain 1 päivänä tammikuuta 
2013 alkavan kahdeksan vuoden 
mittaisen jakson aikana.

Or. en

Perustelu

Jotta päästökauppajärjestelmän uskottavuus markkinoihin perustuvana järjestelmänä 
voidaan palauttaa, on selvää, että takapainottaminen voi olla vain poikkeuksellinen ja 
kertaluontoinen toimenpide.
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Tarkistus 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
ja liiallisten hinnanvaihtelujen 
ehkäisemiseksi komissio voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 
huutokauppojen ajoitusta direktiivin
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 21
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos komissio päättää poistaa 
toistaiseksi käytöstä tietyn määrän 
päästöoikeuksia, sen on varmistettava, 
että päästöoikeudet palautetaan 
markkinoille lineaarisesti alkaen kyseisen 
markkinatoimenpiteen toteuttamispäivää
seuraavasta vuodesta.

Or. en

Perustelu

Pelkkä teoreettinen aikomus poistaa käytöstä tietty määrä päästöoikeuksia ensimmäiseksi 
kolmeksi vuodeksi ja palauttaa ne markkinoille kahden viimeisen vuoden aikana olisi 
ristiriidassa 9 artiklan säännösten kanssa.  Tämän vuoksi on ainakin selvennettävä, että 
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lineaarinen lasku jatkuu toimenpiteen jälkeen.

Tarkistus 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Vuoden 2020 
päästövähennystavoitteet saavutetaan 
hintaan mihin hyvänsä – jopa 0 euron 
hintaisilla sertifikaateilla – koska 
päästökauppajärjestelmän päästökattoon 
liittyvät päästöoikeudet ovat rajallisia.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmä takaa, että päästövähennykset toteutetaan kustannustehokkaasti. 
Päästövähennykset takaa päästökatto, ei hinta.

Tarkistus 23
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiivi 2003/87/EY olisi sen vuoksi 
muutettava vastaavasti,

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

Päästökauppajärjestelmällä pyritään vähentämään päästöjä eikä muodostamaan hintoja. 
Komissio puuttuu taantuman aikana suoraan markkinoihin ja aiheuttaa siten vahinkoa 
teollisuudelle ja sähköenergian kuluttajille. Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja 
ilmastonmuutosministeriön mukaan tulot 900 miljoonan päästöoikeuden peruuttamisesta 
saadaan suhteettomalla tavalla taloudellisesti heikommista jäsenvaltioista. Tällainen taakka 
ilmaistuna prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta on suurin Bulgariassa, Virossa, 
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Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.

Tarkistus 24
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän direktiiviin 2003/87/EY 
tehtävän muutoksen lisäksi komission on 
sisällytettävä päästökauppajärjestelmän 
seuraavaan tarkistukseen ehdotuksia 
entistä dynaamisemman lähestymistavan 
soveltamisesta päästöoikeuksien 
jakamiseen. Lähestymistavan on 
perustuttava pikemminkin todellisiin 
tuotantotekijöihin kuin historiallisiin 
viiteajanjaksoihin, joiden soveltamisen on 
todettu estävän päästökauppajärjestelmää 
mukautumasta asianmukaisesti 
taloudellisiin nousu- ja 
laskusuhdanteisiin. Samalla kun 
tarvittavat absoluuttiset vähennykset 
varmistetaan koko ajanjaksolle, 
jakamisjärjestelmässä olisi oltava 
mahdollisuus jälkikäteen tehtäviin 
mukautuksiin, jotta voidaan välttää tarve 
komission jatkotoimenpiteisiin, kuten 
liikaa jaettujen päästöoikeuksien 
tasoittamiseksi tai perusteettomien 
päästöoikeusvajeiden korjaamiseksi.

Or. en

Perustelu

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Johdonmukaisuuden takaamiseksi 
kustannustehokkaan 
päästövähennyspolun kanssa, jolla 
saavutettaisiin Eurooppa-neuvoston 80–
95 prosentin 
kasvihuonekaasuvähennystavoite 
vuoteen 2050 mennessä, on mukautettava 
direktiivissä 2003/87/EY säädettyä 
lineaarista tekijää.

Or. en

Tarkistus 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sertifikaattien mahdollisesti 
korkeampien hintojen vuoksi olisi 
harkittava suuntaviivojen tietyistä 
päästökauppajärjestelmään liittyvistä 
valtiontukitoimenpiteistä vuoden 2012 
jälkeen (SWD(2012) 130 lopullinen) 
(SWD(2012) 131 lopullinen) (välilliset 
päästöt) sekä 23. huhtikuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/29/EY 
10 a artiklassa (14–17 kohta) esitettyjen
perusteiden (suorat päästöt) tarkistamista, 
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kun otetaan huomioon hiilivuodon vaara
sekä eri alojen välisen kilpailun 
vääristymisen vaara.

Or. en

Perustelu

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

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

Tarkistus 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

(3 a) Markkinoiden asianmukaisen 
toiminnan säilyttämiseksi komission on 
tarvittaessa esitettävä ehdotuksia pysyviksi 
rakenteellisiksi ratkaisuiksi erityisesti 
ajanjaksolla 2013–2020 
huutokaupattavien 
kasvihuonekaasupäästöoikeuksien 
määrän vahvistamiseksi siten, että 
säädösehdotus tulisi voimaan 
kesäkuuhun 2014 mennessä.

Or. en
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Tarkistus 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Järjestelmän kannustimet on 
säilytettävä ja siitä on tehtävä entistä 
tehokkaampi sekä on palautettava 
ilmastopaketin hyväksymisen aikaan 
suunniteltu kunnianhimoinen tavoite, 
minkä vuoksi on tarpeen poistaa pysyvästi 
1,4 miljardin päästöoikeudet vuosien 
2015, 2016 ja 2017 huutokaupasta.

Or. en

Tarkistus 29
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1 artikla Poistetaan.
Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan lause seuraavasti:
"Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 
varten."

Or. el

Perustelu

Päästökauppajärjestelmällä pyritään vähentämään päästöjä eikä muodostamaan hintoja. 
Komissio puuttuu taantuman aikana suoraan markkinoihin ja aiheuttaa siten vahinkoa 
teollisuudelle ja sähköenergian kuluttajille. Yhdistyneen kuningaskunnan energia- ja 
ilmastonmuutosministeriön mukaan tulot 900 miljoonan päästöoikeuden peruuttamisesta 
saadaan suhteettomalla tavalla taloudellisesti heikommista jäsenvaltioista. Tällainen taakka 
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ilmaistuna prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta on suurin Bulgariassa, Virossa, 
Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.

Tarkistus 30
Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 9 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Vuodesta 2014 alkaen lineaarisen 
vähennysmäärän on oltava 
3,9 prosenttia."

Or. en

Tarkistus 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 9 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"Vuodesta 2014 alkaen lineaarisen 
vähennysmäärän on oltava 
2,5 prosenttia."

Or. en

Tarkistus 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Lisätään 10 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"2 a. Kertaluontoisena poikkeuksena 
1 kohtaan yhteensä 1,4 miljardin 
päästöoikeudet poistetaan pysyvästi 
vuosien 2015, 2016 ja 2017 
huutokaupasta 2 b kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 33
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan lause seuraavasti:

Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan ensimmäiseen 
alakohtaan lauseet seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio ei mukauta 
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varten. aikataulua kutakin kautta varten.

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä on perustettu, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Nykyinen huutokauppojen aikataulu 
mahdollistaa ennustettavuuden ja takaa hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen 
saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Muutokset aikataulussa vääristäisivät haitallisella 
tavalla markkinoiden asianmukaista toimintaa ja olisivat näin ristiriidassa markkinoihin 
perustuvien päästökauppajärjestelmän sääntöjen kanssa.

Tarkistus 35
Romana Jordan

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 
varten.

Kun vaikutusten arviointi osoittaa, että 
unioni ei ole saavuttamassa tässä 
direktiivissä edellytetyllä tavalla 
päästövähennyksiä vuoteen 2020 
mennessä unionin järjestelmässä ja että 
vaikutus merkittävälle hiilivuodolle 
alttiisiin laitoksiin on rajallinen, komissio
voi mukauttaa tarvittaessa aikataulua 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
1. tammikuuta 2013 alkavaa kautta varten 
enintään 900 miljoonalla 
päästöoikeudella. Kun komissio päättää 
poistaa käytöstä tietyn määrän 
päästöoikeuksia, sen on varmistettava, 
että päästöoikeudet palautetaan 
lineaarisesti. Komissio voi tehdä enintään 
yhden tällaisen mukautuksen.

Or. en
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Tarkistus 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

 Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 
varten.

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio voi 
poikkeuksellisessa tilanteessa ehdottaa 
mukautusta 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun, 13 päivänä tammikuuta 2013 
alkavan kauden aikatauluun. Komissio 
voi ehdottaa enintään yhtä tällaista 
mukautusta.
Huutokauppojen ennustettavuuden 
varmistamiseksi, erityisesti mitä tulee 
10 artiklan 4 kohdan mukaisiin 
arvioituihin päästöoikeusmääriin, 
mukautukset, myös huutokaupattavien 
määrien tai niiden osan vähentäminen, 
on ehdottomasti kielletty.

Or. en

Perustelu

Oikeuskehyksen varmuuden ja huutokauppojen ennustettavuuden valmistamiseksi sekä 
sijoittajien luottamuksen varmistamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmän 
markkinaperusteista toimintaa kohtaan erityisesti mukautukset huutokaupattaviin määriin tai 
niiden osiin on ehdottomasti kiellettävä. Aikataulun osalta mukautusten on oltava 
luonteeltaan puhtaasti teknisiä.

Tarkistus 37
Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta
varten.

Jos poikkeukselliset olosuhteet 
edellyttävät kertaluontoista puuttumista 
huutokaupan aikatauluun koko EU:n 
päästökauppajärjestelmän kolmannelle 
kaudelle, jäsenvaltioiden on välittömästi 
otettava käyttöön taloudellisia 
toimenpiteitä korvatakseen 
hiilivuotoaloille aiheutuvia lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin välillisiä 
kustannuksia, jotka syntyvät tällaisesta 
puuttumisesta ja siirtyvät sähkön hintaan. 
Tällaisten taloudellisten toimenpiteiden 
on oltava alan valtiontukisääntöjen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

On arvioitu, että takapainottamisesta seuraa, että Euroopan suurimpien energian kuluttajien 
sähkölasku kasvaa yli 1,2 miljardia euroa tai kolme prosenttia vuosittain seuraavien kolmen 
vuoden aikana (Reuters Point Carbon, 14/11/12). On äärimmäisen tärkeää, että tällaisen 
poikkeuksellisen puuttumisen mahdollisuutta tasapainotetaan huolellisesti asianmukaisin 
toimenpitein niin EU:n kuin kansallisella tasolla, jotta voidaan neutraloida kielteiset 
vaikutukset hiilivuotoaloille, joiden kilpailukyky on vaarassa.

Tarkistus 38
Elisabetta Gardini

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta
varten.

Jos poikkeukselliset olosuhteet 
edellyttävät kertaluontoista puuttumista 
huutokaupan aikatauluun koko EU:n 
päästökauppajärjestelmän kolmannen
kauden ajan, jäsenvaltioiden on 
välittömästi otettava käyttöön taloudellisia 
toimenpiteitä korvatakseen 
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hiilivuotoaloille aiheutuvia lyhyen ja 
keskipitkän aikavälin välillisiä 
kustannuksia, jotka syntyvät tällaisesta 
puuttumisesta ja siirtyvät sähkön hintaan. 
Tällaisten taloudellisten toimenpiteiden 
on oltava alan valtiontukisääntöjen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Nyt on jo arvioitu, että takapainottamisesta seuraa, että Euroopan suurimpien energian 
kuluttajien sähkölasku kasvaa yli 1,2 miljardia euroa tai kolme prosenttia vuosittain 
seuraavien kolmen vuoden aikana (Reuters Point Carbon, 14.11.12). Euroopan nykyisen 
taloudellisen taantuman aikana on äärimmäisen tärkeää, että hiilidioksidipäästöoikeuksien 
takapainottamisen mahdollisuutta tasapainotetaan huolellisesti asianmukaisin toimenpitein, 
jotta voidaan neutraloida kielteiset vaikutukset hiilivuotoaloihin.

Tarkistus 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Huutokauppojen ennustettavuuden 
varmistamiseksi, erityisesti mitä tulee 
10 artiklan 4 kohdan mukaisiin 
arvioituihin päästöoikeusmääriin, 
mukautukset, myös huutokaupattavien 
määrien tai niiden osan vähentäminen, 
edellyttävät jäsenvaltioiden 
yksimielisyyttä."

Or. en

Perustelu

Joulukuussa 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston mukaan jäsenvaltiot päättävät 
perustuslaillisten ja talousarviota koskevien vaatimustensa mukaisesti EU:n 
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päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokaupasta muodostuvien tulojen käytöstä. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden on yksimielisesti hyväksyttävä kaikki sellaiset huutokaupan 
aikataulumuutokset, jotka vaikuttavat huutokaupasta saataviin jäsenvaltioiden tuloihin.

Tarkistus 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Mahdolliseen mukautukseen on 
liityttävä muutoksen jäsenvaltioiden 
huutokauppatuloihin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi.
Kun 1 kohdassa tarkoitettu mukautus 
johtaa jäsenvaltion huutokauppatulojen 
vähenemiseen vuonna 2013 ja sitä 
seuraavina vuosina vuoteen 2020 asti, 
komissio ehdottaa korvaavia toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden huutokauppatuloihin 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
minimoimiseksi."

Or. en

Perustelu

Päästökauppadirektiivin 10 artiklan 3 kohdan mukaan osa 50 prosentista päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista olisi käytettävä ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja sen 
vaikutuksiin sopeutumiseen kehitysmaissa. Jotta jäsenvaltiot voivat täyttää velvoitteensa ja 
näin vastata myös EU:n ilmastopolitiikan tukemista koskeviin kansainvälisiin odotuksiin, 
muutokset huutokauppa-aikataulussa eivät saa johtaa jäsenvaltioiden huutokauppatulojen 
vähenemiseen.

Tarkistus 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Mukautusta, josta seuraa vuonna 2013 
tai sitä seuraavina vuosina vuoteen 2020 
saakka huutokaupattavien 
päästöoikeuksien määrän rajoittaminen, 
ei sovelleta liitteessä II a lueteltuihin 
jäsenvaltioihin."

Or. en

Perustelu

According to Article 10(3) of the ETS Directive part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges, and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid any 
modification to the auction timetable should not lead to reducing the auctioning revenues in 
any Member State.

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

Tarkistus 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 d kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 4 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Mukautusta, josta seuraa vuonna 2013 
tai sitä seuraavina vuosina vuoteen 2020 
saakka huutokaupattavien 
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päästöoikeuksien määrän rajoittaminen, 
ei sovelleta liitteessä II b lueteltuihin 
jäsenvaltioihin."

Or. en

Perustelu

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

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


