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Tarkistus 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 22
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

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.
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Tarkistus 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
huutokauppojen ajoitusta koskevien 
säännösten selventämiseksi

direktiivin 2003/87/EY kumoamisesta

Or. it

Tarkistus 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON PÄÄTÖS

Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
huutokauppojen ajoitusta koskevien 
säännösten selventämiseksi

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
huutokauppojen ajoitusta koskevien 
säännösten selventämiseksi ja 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä annetun direktiivin 2003/87/EY 
muuttamiseksi

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).
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Tarkistus 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Unionissa vähennetään parhaillaan 
hiilidioksidipäästöjä EU:n ilmasto- ja 
energiapaketissa vahvistettujen 
tavoitteiden mukaisesti pääasiassa 
Eurooppaa vuodesta 2008 koetelleen 
talouskriisin vuoksi.

Or. it

Tarkistus 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Eurooppa-neuvoston 22 päivänä 
toukokuuta 2013 antamissa päätelmissä 
todetaan, että EU:n energiapolitiikalla on 
varmistettava kotitalouksien ja yritysten 
toimitusvarmuus kohtuullisin ja 
kilpailukykyisin hinnoin ja kustannuksin 
turvallisella ja kestävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 27
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien Poistetaan.
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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.

Or. el

Tarkistus 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Lokakuun 13 päivänä 2008 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2003/87/EY perustettu EU:n 
päästökauppajärjestelmä on tuonut esiin 
selviä rakenteellisia puutteita, koska se ei 
ole estänyt vaan pikemmin edistänyt 
päästöjen siirtämistä, ja toisaalta se on 
lisännyt huomattavasti 
energiakustannuksia sellaisilla 
päästökaupan aloilla, jotka eivät ole 
siirtäneet toimintojaan muualle.

Or. it

Tarkistus 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien (1) Direktiivissä 2003/87/EY1 ei 
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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.

täsmennetä, miten huutokaupattavien 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
määrät jakautuvat päästökauppakausien
aikana.

____________
1 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 30
Jean-Pierre Audy

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, jota on jo muutettu monta 
kertaa ja viimeksi 23. huhtikuuta 2009 
annetulla direktiivillä 2009/29/EY1, 10 
artiklan 4 kohdassa ei täsmennetä, miten 
huutokaupattavien kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määrät jakautuvat 
päästökauppakauden aikana. 

____________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

Or. fr
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Tarkistus 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Vuoden 2011 loppuun mennessä oli 
kertynyt 955 miljoonan päästöoikeuden 
ylijäämä. Kyseinen ylijäämä kasvaa, ellei 
toteuteta rakenteellisia toimia, jotka 
koskevat EU:n päästökauppajärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Talouskriisin ja toimintojen muualle 
siirtämisen aiheuttaman päästöoikeuksien 
kysynnän romahduksen seurauksena 
markkinaosuuden arvo on laskenut 
merkittävästi. Vain tällä tavoin EU:n 
päästökauppajärjestelmällä kyetään 
saavuttamaan direktiivin 2003/87/EY 
1 artiklan 1 kohdan tavoite 
”kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja 
sekä kustannustehokkaasti että 
taloudellisesti”. On helppoa ajatella, että 
kun EU:n talous alkaa jälleen kasvaa, 
myös hiilidioksidipäästöt lähtevät jälleen 
kasvuun ja niiden myötä myös 
markkinaosuuden arvo.
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Or. it

Tarkistus 33
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Direktiivin 2003/87/EY 1 artiklassa 
todetaan, että päästökauppajärjestelmän 
tarkoituksena on edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
kustannustehokkaasti ja taloudellisesti.

Or. en

Tarkistus 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Tällainen päästöoikeuksien 
merkittävä ylijäämä johtaa alun perin 
tarkoitettua alhaisempaan hiilen hintaan, 
mikä vähentää kannustimia 
investoinneille vähähiiliseen tekniikkaan 
ja lisää riskiä, että hiili-intensiivisistä 
infrastruktuureista ei päästä eroon.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Marraskuussa 2012 komissio esitteli 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen hiilimarkkinoiden 
toiminnasta. Kertomuksessa todettiin, että 
EU:n päästökauppajärjestelmällä on 
onnistuttu vähentämään päästöjä mutta 
että sen kyky edistää kustannustehokasta 
hiilestä irtautumista on kyseenalaista, 
koska kysynnän ja tarjonnan välillä 
vallitsi markkinoilla suuri ja kasvava 
epätasapaino. Kertomuksessa esitettiin 
myös monia vaihtoehtoja rakenteellisiksi 
toimiksi, jotka olisi toteutettava 
epätasapainon korjaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) EU:n päästökauppajärjestelmä on 
siis itsessään osoittanut, ettei se toimi, ja 
sen vuoksi se on lakkautettava nykyisen 
neuvottelukierroksen päättyessä, toisin 
sanoen vuonna 2020, kun otetaan 
huomioon, että YK:n ilmastonmuutoksen 
puitesopimusta koskevassa 
ilmastokokouksessa tehty uusi 
maailmanlaajuinen ilmastosopimus on 
määrä tulla voimaan juuri vuonna 2020.
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Or. it

Tarkistus 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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. 
Huutokauppaamisella muutetaan 
direktiivin 2003/87/EY muita kuin 
keskeisiä osia. Komission ehdotus 
muuttaa direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen 
alakohdan viimeistä virkettä – erityisesti 
asianmukaisten korjausten 
määrittäminen päästöoikeuksien 
vuotuisiin huutokaupattaviin määriin 
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. Tämän 
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vuoksi kyseisistä korjauksista ei voida 
päättää komiteamenettelyä (valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä) 
noudattaen, kuten komissio ehdottaa, 
vaan 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) On pidettävä mielessä direktiivin 
2003/87/EY 1 artiklan 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.

Tarkistus 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
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Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

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 40
Theodoros Skylakakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 

Poistetaan.
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asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 
huutokauppojen ajoitusta direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

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 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Ehdotus päätökseksi
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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

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 43
Jean-Pierre Audy

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 vuoksi olisi 
selvennettävä, että komissio voi 
poikkeuksellisissa olosuhteissa mukauttaa 
huutokauppojen ajoitusta direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti. Markkinoiden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi komissio tutkii 
mahdollisuutta perustaa riippumaton 
viranomainen valvomaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppaa Euroopan unionissa.

Or. fr
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Tarkistus 44
Karl-Heinz Florenz

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, mikäli 
tällainen mukauttaminen voidaan 
perustella vaikutustenarvioinnilla, joka 
osoittaa, että vaikutus merkittävälle 
hiilivuodolle alttiina oleviin toimialoihin 
on rajallinen. Komission olisi voitava 
tehdä enintään yksi tällainen mukautus ja 
vain 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 
kahdeksanvuotisen kauden aikana.
Siirtyminen vähähiiliseen talouteen on 
suuri haaste, erityisesti energiavaltaiselle 
teollisuudelle. Siitä syystä tarvitaan 
aktiivista tukea vähähiilisten tekniikoiden 
esittelyhankkeille. Huutokauppojen 
aikataulun mukauttaminen tarjoaa 
mahdollisuuden käynnistää tällainen tuki. 
Kokemusta on jo saatu vähähiilisen 
tekniikan tukemisesta NER300-
ohjelmalla. Tällaista tukea pitäisi jatkaa 
ja lisätä, myös läpimurtotekniikoille, 
vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteissa.

Or. en

Perustelu

Mikäli aikataulua mukautetaan, ”takapainoisten” oikeuksien tuloilla autetaan 
energiavaltaista teollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjä perustamalla teollisuuden 
innovaatiorahasto. Se rakennetaan noudatellen päästökauppadirektiivin puitteissa jo 
olemassa olevia NER300-ohjelman linjoja. Kyseisen rahaston määrärahat korvamerkitään 
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eikä niitä voi laittaa myöhemmin sivuun.

Tarkistus 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 46
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Direktiivin 2003/87/EY mukaiset 
päästövähennykset taataan 
päästöoikeuksien tarjonnan ylärajalla, 
joka laskee vuosittain 1,74 prosenttia 
hiilen hinnasta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tällaisen mukautuksen kohteena 
olevat päästöoikeudet olisi tallennettava 
strategiselle tilille, jotta voidaan parantaa 
EU:n päästökauppajärjestelmän vakautta 
ja tukea työntekijöiden osaamisen 
kehittämistä ja uudelleenkoulutusta 
siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. 
Niiden käyttöä olisi ohjattava tulevilla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
hyväksymillä rakenteellisilla toimilla 
osana varantoa, jonka pitäisi antaa EU:n 
päästökauppajärjestelmälle mahdollisuus 
mukautua entistä paremmin 
voimakkaaseen kysynnän ja tarjonnan 
väliseen epätasapainoon objektiivisten ja 
avointen perusteiden pohjalta. 

Or. en
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Tarkistus 49
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Vaikka hiilen hinta onkin alempana 
kuin alun perin uskottiin, komission olisi 
noudatettava sääntelyn jatkuvuuden 
periaatetta päästökauppakaudella ja 
otettava huomioon nykyiset taloudelliset 
olosuhteet, kun se laatii luetteloa 
toimialoista ja alatoimialoista, joihin 
kohdistuu merkittävä hiilivuodon riski 
vuosina 2015–2019. 

Or. en

Perustelu

Kun komissio tarkastelee hiilivuotoluetteloa, nykyinen taloudellinen tilanne on otettava 
huomioon. Tällä hetkellä luettelossa olevia toimialoja ei saa jättää pois uudesta luettelosta. 
Teollisuus tarvitsee ennakoitavuutta pitkällä aikavälillä; näin ollen komission olisi 
noudatettava sääntelyn jatkuvuuden periaatetta.

Tarkistus 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Päästökauppojen aikataulun 
mukauttaminen olisi katsottava lyhyen 
aikavälin toimeksi pikemmin kuin 
rakenteellisesti toimeksi, jolla pyritään 
korjaamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
markkinaepätasapainoa. Kun pyritään 
toteuttamaan rakenteellisia toimia, joita 
tarvitaan EU:n päästökauppajärjestelmän 
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puutteiden korjaamiseksi, olisi tehtävä 
vain yksi tällainen mukautus kahdeksan 
vuoden kaudella, joka alkaa 1 päivänä 
tammikuuta 2013.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 51
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Avoimuuden takaamiseksi komission 
olisi perusteltava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle poikkeukselliset olosuhteet 
ja edellytykset mahdolliselle 
aikataulumuutokselle jokaisen direktiivin 
2003/87/EY 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeisen 
ajanjakson osalta.

Or. fr

Tarkistus 52
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Huutokauppojen ajoituksen 
muuttamista on tarkasteltava 
pikemminkin lyhytaikaisena toimena kuin 
rakenteellisena toimenpiteenä, jolla 
pyritään korjaamaan päästökauppaa 
koskevien markkinoiden epätasapainoa.
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Or. fr

Tarkistus 53
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, 
Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.

Tarkistus 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Direktiivi 2003/87/EY olisi sen vuoksi 
kumottava 1 päivästä tammikuuta 2021 
lähtien.

Or. it

Tarkistus 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Ehdotus päätökseksi
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Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yleisesti ottaen juuri 
markkinamekanismeihin perustuva 
Kioton pöytäkirjan mukainen 
ilmastopolitiikka on osoittautunut 
tehottomaksi, erityisesti silloin, jos näitä 
mekanismeja ei sovelleta yleisesti, sekä 
vaikeaselkoiseksi. Sen vuoksi unionin 
olisi arvioitava vaihtoehtoisten toimien 
käyttöönottoa hyvissä ajoin.

Or. it

Tarkistus 56
Jo Leinen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti 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

Tarkistus 57
Vladko Todorov Panayotov
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointitekniikat ja joidenkin 
uusiutuvien energialähteiden 
kehittäminen ovat tällä hetkellä kalliita, ja 
niiden kustannustehokas, 
kohtuuhintainen käyttö riippuu kyseisten 
tekniikoiden jatkokehityksestä. 
Päästökauppajärjestelmän uudistuksessa 
olisi painotettava tutkimuksessa ja 
kehityksessä tarvittavien investointien 
tehokkaita kannustimia ja siten 
varmistettava ne, jotta vähähiiliset 
tekniikat saadaan markkinoille.

Or. en

Tarkistus 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ennen kuin esitetään rakenteellisia 
toimia koskevia ehdotuksia direktiivin 
2003/87/EY tarkistamiseksi, komission 
olisi – vuoden 2012 hiilimarkkinoiden 
toimintaa koskevassa kertomuksessa 
ehdotettujen toimien lisäksi – harkittava 
lisätoimia, joilla varmistetaan, että 
järjestelmä säilyy täysin markkinoihin 
perustuvana järjestelmänä. Komission 
olisi myös ehdotettava 
huutokauppatulojen pakollista 
korvamerkintää innovatiivisille, 
ympäristöystävällisille tekniikoille; 
hiilivuodolle alttiiden toimialojen ja 
alatoimialojen luetteloa ei pitäisi 
mukauttaa, jotta varmistetaan 
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teollisuudelle mahdollisimman suuri 
varmuus.

Or. en

Tarkistus 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Nykyinen alhainen hiilen hinta 
johtuu muun muassa erilaisista 
uusiutuvien energialähteiden kansallisista 
tukijärjestelmistä, jotka ovat seurausta 
uusiutuvia energialähteitä koskevasta 
direktiivistä. Jotta voidaan lisätä EU:n 
päästökauppajärjestelmän tehokkuutta
pitkällä aikavälillä ja varmistaa 
sääntelyvarmuus, komission on esitettävä 
vuoden 2013 loppuun mennessä 
rakenteita, jotka koskevat paremmin 
integroitua järjestelmää uusiutuvien 
energialähteiden edistämiseksi EU:ssa 
vuoden 2020 jälkeen. Komission on myös 
tutkittava mahdollisuutta perustaa 
rahasto (joka perustuu NER300-
ohjelmaan) innovatiivisten kestävien 
energiatekniikoiden tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 60
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Kaikki järjestelmän uudistamista 
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koskevat toimet olisi suunniteltava siten, 
että niillä lisätään luottamusta 
päästökauppajärjestelmän pitkän 
aikavälin vakauteen, samalla kun ne 
antavat markkinoiden määrätä hinnan, 
jolla päästöoikeuksia kaupataan; olisi 
annettava säännöksiä ja toimia sen 
varmistamiseksi, että päästöoikeuksien 
huutokaupasta saadut suorat tulot 
sijoitetaan tutkimukseen, jolla pyritään 
alentamaan vähähiilisen tekniikan 
hintaa.

Or. en

Tarkistus 61
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 
ilmaistuna prosenttiosuutena bruttokansantuotteesta on suurin Bulgariassa, Virossa, 
Romaniassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Kreikassa.
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Tarkistus 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Lokakuun 13 päivänä 2008 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2003/87/EY perustettu EU:n 
päästökauppajärjestelmä päättyy 
31 päivänä 2020. Näin ollen kumotaan 
direktiivi 2003/87/EY 1 päivästä 
tammikuuta 2021 lähtien.

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

Or. it

Tarkistus 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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.

Komissio ei mukauta 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 
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perustuvien päästökauppajärjestelmän sääntöjen kanssa.

Tarkistus 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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 kappale seuraavasti:

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

”Jos arviointi osoittaa yksittäisten 
teollisuuden alojen osalta, että 
merkittävän hiilivuodon riskille alttiisiin 
laitoksiin ei ole odotettavissa merkittävää 
vaikutusta tai jos ehdotetaan EU:n toimia, 
joiden tarkoituksena on korvata välillisten 
kustannusten potentiaalinen kasvu, 
komissio voi tarvittaessa mukauttaa
aikataulua 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavaa kautta varten enintään 
900 miljoonan päästöoikeuden osalta. 
Mikäli komissio ehdottaa 
päästöoikeuksien pidättämistä, se 
varmistaa, että kyseiset päästöoikeudet 
palautetaan lineaarisesti alkaen
päästöoikeuksien pidättämisen 
toteuttamispäivää seuraavasta vuodesta. 
Komissio voi tehdä enintään yhden 
tällaisen mukautuksen vuoteen 2020 
mennessä.”

Or. en



PE513.015v03-00 28/35 AM\940188FI.doc

FI

Tarkistus 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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 kappale seuraavasti:

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

”Jos arviointi osoittaa yksittäisten 
teollisuuden alojen osalta, että 
merkittävän hiilivuodon riskille alttiisiin 
toimialoihin tai alatoimialoihin ei ole 
odotettavissa merkittävää vaikutusta tai 
jos ehdotetaan EU:n toimia, joiden 
tarkoituksena on korvata välillisten 
kustannusten potentiaalinen kasvu, 
komissio voi tarvittaessa mukauttaa 
aikataulua 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavaa kautta varten enintään
900 miljoonan päästöoikeuden osalta. 
Komissio voi tehdä enintään yhden 
tällaisen mukautuksen vuoteen 2020 
mennessä.”

Or. en

Tarkistus 66
Karl-Heinz Florenz

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 

”Jos arviointi osoittaa yksittäisten 
teollisuuden alojen osalta, että 
merkittävän hiilivuodon riskille alttiisiin 
laitoksiin ei ole odotettavissa merkittävää 
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varten. vaikutusta tai jos komissio ehdottaa 
toimia, joiden tarkoituksena on korvata 
välillisten kustannusten potentiaalinen 
kasvu, komissio voi tarvittaessa mukauttaa
aikataulua 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua, tammikuussa 2013 alkavaa 
kautta varten enintään 900 miljoonan 
päästöoikeuden osalta. 
Kun komissio päättää poistaa käytöstä 
tietyn määrän päästöoikeuksia, sen on 
varmistettava, että päästöoikeudet 
palautetaan ennakoitavalla tavalla.
Komissio voi tehdä enintään yhden 
tällaisen mukautuksen vuoteen 2020 
mennessä.”
Kyseisistä päästöoikeuksista 
600 miljoonaa on käytettävä hiilidioksidin 
vähentämistä koskevien 
esittelyhankkeiden edistämiseen 
energiavaltaisilla aloilla (”teollisuuden 
innovaatiorahasto”). Tätä tarkoitusta 
varten on perustettava rahasto NER300-
periaatteen pohjalta (10 a artiklan 
8 kohta).
Kyseisen teollisuuden innovaatiorahaston 
tukemat hankkeet on valittava viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2020.
Komission päätöstä 2010/670/EU1, jossa 
annetaan perusteet ja toimet kaupallisten 
esittelyhankkeiden rahoittamista varten, 
on muutettava viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015.
____________
1 EUVL L 290, 6.11.2010, s. 39

Or. en

Perustelu

Mikäli aikataulua mukautetaan, ”takapainoisten” oikeuksien tuloilla autetaan 
energiavaltaista teollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjä perustamalla teollisuuden 
innovaatiorahasto. Se rakennetaan noudatellen päästökauppadirektiivin puitteissa jo 
olemassa olevia NER300-ohjelman linjoja. Kyseisen rahaston määrärahat korvamerkitään 
eikä niitä voi laittaa myöhemmin sivuun.
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Tarkistus 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

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 mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 
varten vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) jokaisessa jäsenvaltiossa vallitsee 
vähintään yhden prosentin 
järjestelmällinen talouskasvu ainakin 
vuoden ajan; ja
b) jokaisessa jäsenvaltiossa 
energiaköyhyysaste on korkeintaan 
kahdeksan prosenttia Yhdistyneen 
kuningaskunnan energiaköyhyyden 
laskentamallin mukaan.

Or. en

Tarkistus 68
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus päätökseksi
1 artikla
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 mukauttaa 
tarvittaessa aikataulua kutakin kautta 
varten. 

Jos tällainen mukautus johtaa siihen, että 
merkittävää määrää päästöoikeuksia ei 
ole huutokaupattu EU:n 
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päästökauppajärjestelmän vaiheen 3 
alussa, kyseisillä päästöoikeuksilla on 
luotava uusi varanto, jolla tuetaan 
päästökauppajärjestelmän vakautta sekä 
vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
sosiaalisia ja osaamiseen liittyviä osa-
alueita.

Or. en

Perustelu

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

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

Tarkistus 69
Jean-Pierre Audy

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 mukauttaa 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
13 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 
kauden aikataulua. Komissio voi 
mukauttaa aikataulua vain yhden kerran 
kyseisen kauden aikana.

Or. fr

Tarkistus 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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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 
poikkeusoloissa mukauttaa aikataulua 
kutakin kautta varten. 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulla kaudella 
komissio tekee korkeintaan yhden 
tällaisen mukautuksen.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).

Tarkistus 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on toimitettava 30 päivään 
kesäkuuta 2015 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle selvitys 
muihin kuin markkinavälineisiin, kuten
unionin rajoilla perittävään hiiliveroon, 
perustuvan ilmastopolitiikan 
toteutettavuudesta ja kustannus-
hyötysuhteesta.

Or. it

Tarkistus 72
Chris Davies

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komissiota kehotetaan esittämään 
ehdotuksia, joilla tarkistetaan direktiivin 
2003/87/EY 10 a artiklan 8 kohtaa 
nykyisen EU:n rahoitusmekanismin 
(NER300) laajentamiseksi siten, että sen 
avulla kehitetään innovatiivista 
vähähiilistä tekniikkaa ja että sitä 
sovelletaan myös kehitykseen, jolla 
voidaan vähentää energiavaltaisen 
teollisuuden kustannuksia ja 
hiilidioksidipäästöjä.
Mekanismi on rahoitettava myymällä osa 
päästöoikeuksista tai kaikki 
päästöoikeudet, jotka tällä direktiivillä 
väliaikaisesti pidätetään 
päästökauppajärjestelmästä. Käytettävissä 
oleva taloudellinen tuki on jaettava ennen 
vaiheen 3 loppumista vuonna 2020.

Or. en

Perustelu

Nykyinen NER300-rahoitusmekanismi on peräisin 300 miljoonan päästöoikeuden myynnistä 
päästökauppajärjestelmästä, ja sillä tuetaan monien innovatiivisia uusiutuvia energialähteitä 
koskevien hankkeiden kehittämistä. ”Takapainoisten” päästöoikeuksien myynti voi tarjota 
lisärahoitusta, ja sillä olisi tuettava myös sellaisia teknisiä innovaatioita, jotka voivat 
hyödyttää energiavaltaisia aloja. Tällainen myynti vähentää väliaikaisesti hiilen hintaa,
samalla kun sillä varmistetaan, että päästöoikeudet poistetaan pysyvästi 
päästökauppajärjestelmästä.

Tarkistus 73
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Komission on tarvittaessa annettava 
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tarkistettu ehdotus, jonka tavoitteena on:
a) tarkistaa direktiivin 2003/87/EY 
9 artikla sen selventämiseksi, että 
1,74 prosentin vuosittainen lineaarinen 
aleneminen jatkuu vuoden 2020 jälkeen; 
tehdä vaikutustenarviointi eri 
vaihtoehdoista ja talouden eri aloilla, ja 
laatia skenaarioita ja tarvittaessa harkita 
järjestelmän tiukentamista edelleen, jotta 
voidaan saavuttaa hiilestä irtautumista 
koskevat EU:n pitkän aikavälin tavoitteet, 
jotka ulottuvat vuoteen 2050 ja sen 
jälkeen; tarkistuksessa on otettava 
huomioon kansainvälisten 
hiilimarkkinoiden tilanne ja 
hiilivuotokysymys;
b) tarkistaa direktiiviin 2003/87/EY 
10 artikla jälkikäteen toimivan 
mekanismin käyttöön ottamiseksi 
järjestelmässä siten, että päästöoikeuksien 
jakamista ylärajan puitteissa 
mukautetaan ottamalla huomioon 
toiminnan taso kussakin 
suhdannevaiheessa; ehdotuksissa on 
suunniteltava ”hiilipankki”, johon 
ylimääräiset päästöoikeudet voidaan 
tallettaa ja josta kyseiset päästöoikeudet 
voidaan vapauttaa; jos tällainen 
”hiilipankki” perustetaan, on annettava 
selvät säännöt olosuhteista, joissa 
päästöoikeuksia on talletettava ja 
vapautettava;
c) tarkistaa direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 3 kohta sen varmistamiseksi, 
että kaikki päästöoikeuksien 
huutokaupoista saadut tulot ohjataan 
investointeihin vähähiilisten tekniikoiden 
tutkimukseen ja kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona 
se hyväksytään.

Or. en

Perustelu

Neuvoston puheenjohtajan 22. helmikuuta päivätty teksti (6705/13).


