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Euroopan parlamentin päätöslauselma luonnoksesta komission päätökseksi luettelon 
laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä 
toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuodon riskille

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä1,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/29/EY direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja 
laajentamiseksi2,

– ottaa huomioon luonnoksen komission päätökseksi luettelon laatimisesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen 
osista, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille,

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY3 5 a artiklan 3 kohdan 
b alakohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan ja 4 kohdan b alakohdan,

A. ottaa huomioon, että kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
tavoitteena on direktiivin 2003/87/EY 1 artiklassa säädetyllä tavalla vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti,

B. ottaa huomioon, että direktiivissä 2009/29/EY säädetään, että jaon perusperiaatteena olisi 
oltava niiden huutokauppaaminen, sillä tämä on yksinkertaisin jakotapa ja sitä pidetään 
yleensä taloudellisesti tehokkaimpana järjestelmänä,

C. ottaa huomioon, että direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 12 kohdassa säädetään, että 
sellaisilla toimialoilla tai toimialojen osilla toimiville laitoksille, jotka ovat alttiita 
merkittävälle hiilivuotoriskille, olisi jaettava maksutta päästöoikeuksia 100  prosenttia 
ennakolta asetettujen vertailuarvojen määrästä,

                                               
1 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.
3 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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D. ottaa huomioon, että hiilivuodon katsotaan merkitsevän sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä 
aiheuttavaa toimintaa siirretään EU:sta kolmansiin maihin ja lisätään siten 
maailmanlaajuisia päästöjä1,

E. ottaa huomioon, että merkittävälle hiilivuotoriskille alttiiden toimialojen tai toimialojen 
osien määrittelemiseksi direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 14 kohdassa edellytetään, että 
komissio arvioi, missä määrin toimialat voivat siirtää direktiivin täytäntöönpanosta 
aiheutuvat välilliset ja välittömät kustannukset tuotteiden hintoihin menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta hiilidioksidipäästöjen kannalta vähemmän tehokkaille 
laitoksille, jotka sijaitsevat yhteisön ulkopuolella,

F. ottaa huomioon, että direktiivin 20023/87/EY 10 a artiklan 15 ja 16 kohdassa säädetyissä 
perusteissa, joiden mukaan toimialan tai toimialan osan katsotaan olevan alttiina 
merkittävälle hiilivuodon riskille, edellytetään, että huomioon on otettava paitsi 
direktiivin täytäntöönpanon suorien ja välillisten lisäkustannusten aiheuttama 
tuotantokustannusten lisääntyminen niin myös kolmansien maiden kanssa käytävän 
kaupan merkittävyys,

G. ottaa huomioon, että direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 18 kohdassa vaaditaan, että 
merkittävälle hiilivuodon riskille alttiiden toimialojen tai toimialojen osien luettelon 
määrittelyssä otetaan huomioon, jos asianmukaiset tiedot ovat käytettävissä, missä määrin 
kolmannet maat, jotka edustavat ratkaisevaa osaa tuotteiden maailmanlaajuisesta 
tuotannosta hiilivuodon riskille alttiina olevilla toimialoilla tai toimialojen osilla, 
sitoutuvat tiukasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä asianomaisilla toimialoilla tai 
toimialojen osilla ja yhteisöön verrattavassa laajuudessa ja saman aikataulun mukaisesti, 
ja missä määrin näissä maissa olevien laitosten tehokkuus hiilidioksidipäästöjen kannalta 
on verrattavissa yhteisössä vallitsevaan,

H. ottaa huomioon, että komission päätösluonnoksella hyväksyttäisiin noin 77 prosenttia 
yhteisön järjestelmän piiriin kuuluvista päästöistä, jotka ovat peräisin muualta kuin 
voimaloista, sellaisiksi päästöiksi, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, 
jolloin niille voitaisiin myöntää 100 prosentin ilmaiset päästöoikeudet ennakolta 
asetettujen vertailuarvojen määrään asti; ottaa huomioon, että komissio on ilmoittanut, 
että se aikoo vuoden 2010 aikana harkita mahdollisuutta lisätä tähän uusia toimialoja tai 
toimialojen osia, jotka edustavat merkittävää osaa jäljellä olevista yhteisön järjestelmän 
piiriin kuuluvista päästöistä, jotka ovat peräisin muualta kuin voimaloista;

I. katsoo, että luettelo toimialoista, joilla on oikeus sadan prosentin ilmaisiin 
päästöoikeuksiin, kattaisi lähes 80 prosenttia valmistavan sektorin päästöistä ja vähentäisi 
hiilidioksidipäästöjen kaupan järjestelmän tehokkuutta eikä olisi kustannustehokas,

J. katsoo, että komission päätösluonnoksessa ei oteta huomioon kansainväliseen 
ilmastosopimukseen tähtäävien kansainvälisten neuvottelujen yhteydessä esitettyjä 

                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi 
(KOM(2008)0016), s. 7.
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lupauksia ja erityisesti että komissio ei ole arvioinut kyseisten toimialojen ja toimialojen 
osien tehokkuutta hiilidioksidipäästöjen kannalta kolmansissa maissa, 

K. katsoo, että kolmansien maiden sitoumukset ja kolmansien maiden laitosten tehokkuus 
olisi pitänyt ottaa huomioon tiettyihin toimialoihin tai toimialojen osiin liittyvän kaupan 
merkittävyyden arvioinnin yhteydessä,

1. ei hyväksy luonnosta komission päätökseksi luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden 
katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille;

2. katsoo, että tämä luonnos komission päätökseksi ei ole yhteensopiva direktiivin 
2003/87/EY tavoitteen ja sisällön kanssa;

3. kehottaa komissiota esittämään parlamentille muutetun säädösluonnoksen, jossa otetaan 
huomioon kolmansien maiden sitoumukset ja kolmansien maiden laitosten tehokkuus 
esimerkiksi kaupan merkittävyyden laskemisen yhteydessä;

4. kehottaa komissiota tarkistamaan luetteloluonnostaan ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen valossa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tällaisen 
sopimuksen tekemisestä siten, että huomioon otetaan kolmansien maiden sitoumukset ja 
kolmansien maiden laitosten tehokkuus;

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


