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Euroopan parlamentin päätöslauselma komission päätösluonnoksesta koko unionia 
koskevista siirtymäsäännöistä ilmaisten päästökiintiöiden yhdenmukaisesta jakamisesta 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti 

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY (sellaisena kuin se on muutettuna) 
muuttamisesta 13. lokakuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/29/EY, ja erityisesti sen 
1 ja 10 a artiklan,

– ottaa huomioon luettelon laatimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY nojalla niistä toimialoista ja toimialojen osista, joiden katsotaan olevan alttiita 
merkittävälle hiilivuodon riskille, 24. joulukuuta 2009 tehdyn komission päätöksen 
2010/02/EU2,

– ottaa huomioon komission päätösluonnoksen koko unionia koskevista siirtymäsäännöistä 
ilmaisten päästökiintiöiden yhdenmukaisesta jakamisesta direktiivin 2003/87/EY 
10 a artiklan mukaisesti (jäljempänä "komission päätösluonnos"), 

– 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. toteaa, että parlamentti on tyytyväinen puheenjohtajavaltio Ranskan vuonna 2008 
tukeman ilmasto- ja energiapaketin tavoitteisiin ja tukee niitä ja erityisesti direktiiviä 
2009/29/EY, jonka alkuperäisenä tavoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
21 prosentilla asteittain vuosien 2005 ja 2020 välisenä aikana, jotta ei vaarannettaisi 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä,

B. toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa määrätään, että 
"suhteellisuusperiaatteen mukaisesti" Euroopan unionin toimielinten ja erityisesti 
komission "toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen 
perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi", 

C. ottaa huomioon, että talous- ja rahoituskriisillä on ollut negatiivinen vaikutus teollisuuden 
kilpailukykyyn ja että on suojeltava EU:n teollisuutta ja vältettävä asettamasta sille 
lisätaakkaa, joka voisi vähentää sen kilpailukykyä,

                                               
1 EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
2 EUVL L 1, 5.1.2010, s. 10.
3 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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D. ottaa huomioon, että kuten direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2009/29/EY, johdanto-osan 1 kappaleessa todetaan, kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän tarkoituksena on "edistää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaasti ja taloudellisesti" asteittain 
ja ennustettavasti vuoteen 2020 mennessä, jotta säilytetään teollisuuden kilpailukyky, ja 
katsoo, että EU:n päästökauppajärjestelmän pitäisi toimia talouden kannalta 
mahdollisimman tehokkaasti (direktiivin 2009/29/EY johdanto-osan 13 ja 15 kappale) 
samalla kun estetään yhteisön sisäisen kilpailun vääristyminen (direktiivin 2009/29/EY 
johdanto-osan 17 kappale),

E. katsoo, että komissio pitää muun muassa öljynjalostus- ja lannoiteteollisuutta ja 
petrokemian teollisuutta sekä kalkki-, rauta- ja teräsaloja toimialoina ja toimialojen osina, 
joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle hiilivuodon riskille, kuten todetaan 
päätöksessä 2010/2/EU,

F. toteaa, että työjärjestyksen 88 artiklan nojalla parlamentti vastustaa komission 
päätösluonnosta sillä perusteella, että se on ristiriidassa perussäädöksen tavoitteen tai 
sisällön kanssa ja että se ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen,

G. katsoo, että komission päätösluonnosta olisi muutettava siten, että siihen sisältyy 
asteittainen täytäntöönpano direktiivin 2009/29/EY mukaisesti öljynjalostus- ja 
lannoitealan sekä petrokemian alan vertailuarvojen osalta ja jotta otetaan huomioon 
maantieteelliset seikat ja polttoaineen erityispiirteet kalkki-, dolomiittikalkki- ja 
hiilialoilla;

Öljynjalostus- ja lannoiteala sekä petrokemian ala: seuraukset, jos vertailuarvoja 
sovelletaan muuten kuin asteittain

H. katsoo, että EU:n typpihapon ja ammoniakin tuotantolaitokset, joissa vielä käytetään 
vanhaa teknologiaa, on ehkä suljettava sillä perusteella, että olisi taloudellisesti 
epätervettä tehdä uudistukset aikataulussa, jota edellytetään päätösluonnoksessa 
ehdotettujen vertailuarvorajojen saavuttamiseksi,

I. toteaa, että komission päätösluonnoksessa edellytetään vertailuarvojen välitöntä 
soveltamista siten, että perustana on niiden laitosten, jotka ovat 
kasvihuonekaasutehokkaimpien kymmenen prosentin joukossa, kasvihuonekaasuarvojen 
aritmeettinen keskiarvo kullakin alalla vuodesta 2013 alkaen,

J. toteaa, että vertailuarvojen välitön soveltaminen johtaa ilmaisten päästökiintiöiden 
25 prosentin vajeeseen (30 prosentin, jos sähköntuotanto otetaan huomioon) sekä 
toimintakulujen kymmenen prosentin kasvuun; katsoo, että asteittaisella soveltamisella 
voitaisiin mahdollistaa, että öljynjalostusalan ja petrokemian alan vuotuiset 
rahoitusvaikeudet vähenevät 60 prosentilla vuosina 2013–2016; toteaa, että jos 
lannoiteteollisuuden kahta vertailuarvoa ja viiteperiaatetta sovelletaan yhtäkkiä ja muulla 
tavoin kuin asteittain, se johtaa Euroopan tämän alan teollisuuden kannalta 360 miljoonan 
euron yleiskustannuksiin,
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K. katsoo, että vertailuarvojen välittömällä soveltamisella vuodesta 2013 alkaen voisi olla 
todellisia sosioekonomisia vaikutuksia öljynjalostus- ja lannoitealaan sekä petrokemian 
alaan; katsoo, että näiden teollisuudenalojen tuotantolaitokset olisivat vaarassa joutua 
suljetuiksi investointien puutteen vuoksi, mikä johtaisi niiden kilpailukyvyn 
vaarantumiseen, ulkoistamiseen ja siihen, että jalostettujen tuotteiden tuonti lisääntyisi 
maista, joiden ympäristönormit ovat unionin normeja löyhemmät; katsoo, että tällä tavoin 
Euroopan unioni voisi vaarantaa alkuperäiset tavoitteensa, joiden mukaan sen olisi 
vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusta ilmastonmuutokseen ja suojeltava 
teollisuutta ja sen kilpailukykyä; katsoo, että vertailuarvotasoja laskiessaan komission 
pitäisi varmistaa, että käytetään uusinta tieteellistä tietoa ilmastoa lämmittävästä 
potentiaalista, kuten kyseisessä direktiivissä todetaan,

L. katsoo, että ne toimialat ja toimialojen osat, joiden katsotaan olevan alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, ovat entistäkin herkempiä, koska niiden osalta tarkistetaan komission 
päätöksessä 2010/2/EY laadittua luetteloa,

Kalkki- ja dolomiittikalkkialat

M. ottaa huomioon, että kalkki- ja dolomiittikalkkialat ovat hyvin tärkeitä Kreikassa; toteaa, 
että 80 prosenttia kalkin ja dolomiittikalkin tuotannosta käytetään tehokkaisiin 
maanjäristystä kestäviin rakennusmateriaaleihin, jotka ovat välttämättömiä jäsenvaltioissa, 
joissa maanjäristykset ovat yleisiä, kuten Kreikassa ja Etelä-Italiassa,

N. toteaa, että komission päätösluonnoksessa ehdotetaan kalkki- ja dolomiittikalkkisektorille 
vertailuarvoa, joka perustuu maakaasua käyttävään tekniikkaan; katsoo, että tämä 
tekniikka on rajallinen ja riittämätön, koska maakaasu ei ole asianmukainen polttoaine 
maanjäristyksenkestävään rakentamiseen tarkoitetun kalkin tuotannolle;

O. toteaa, että 95 prosentilla kalkintuotantolaitoksista ei ole yhteyttä maakaasuverkkoon, ja 
jos maantieteellistä perustetta ei oteta vertailuarvossa huomioon, kalkki- ja 
dolomiittikalkkiteollisuus joutuisivat kasvaneiden yleiskustannusten lisäksi kärsimään 
myös kaasupäästöjen lisääntymisestä, koska kalkkia tuotaisiin kolmansista maista, joiden 
ympäristönormit ovat vähemmän rajoittavat,

Prosessikaasut

P. ottaa huomioon, että direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 1 kohdassa säädetään 
maksuttomista päästöoikeuksista prosessikaasuista tuotetulle sähkölle,

Q. katsoo, että komission päätösluonnos ei täytä tätä edellytystä, koska sen mukaan vain osa 
prosessikaasuista tuotetun sähkön päästöoikeuksista on maksuttomia,

Ristiriita direktiivin 2009/29/EY tavoitteen ja sisällön kanssa

R. katsoo, että öljynjalostus- ja lannoitealan sekä petrokemian alan vertailuarvon asteittaisen 
soveltamisen huomiotta jättäminen komission päätösluonnoksessa on ristiriidassa 
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perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa, koska direktiivissä 2009/29/EY säädetään 
vertailuarvon asteittaisesta soveltamisesta; katsoo, että komission olisi toteutettava teknis-
taloudellisia arviointeja siitä, mikä vaikutus välittömällä soveltamisella on toimialoille ja 
toimialojen osille, jotka ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, ja että komission olisi 
muutettava päätösluonnostaan lisäämällä siihen asteittaisuuden periaate aloille, jotka ovat 
alttiita hiilivuotoriskille,

Suhteellisuusperiaatteen rikkominen

S. katsoo, että komission päätösluonnoksessa ei ole otettu huomioon polttoaineen 
saatavuutta, maantieteellisiä erityispiirteitä ja polttoainetehokkuutta kyseisillä aloilla, 
mikä johtaa suhteellisuusperiaatteen rikkomiseen,

T. katsoo, että päätösluonnoksessaan komissio ei ole kunnioittanut suhteellisuusperiaatetta, 
koska se on ylittänyt sen, mikä on tarpeen kaasujen vähentämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi kalkki- ja hiilisektoreilla,

U. katsoo, että vertailuarvoja asetettaessa olisi pitänyt määrätä prosessikaasujen 
kokonaishiilitase teräksentuotantoprosessissa, ja näin ollen komission päätösluonnos on 
ristiriidassa direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan tavoitteen ja sisällön kanssa eikä noudata 
suhteellisuusperiaatetta,

1. vastustaa koko unionia koskevia siirtymäsääntöjä ilmaisten päästökiintiöiden 
yhdenmukaisesta jakamisesta direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti koskevan 
komission päätösluonnoksen hyväksymistä;

2. katsoo, että komission päätösluonnos ei ole direktiivin 2003/87/EY tavoitteen ja sisällön 
eikä suhteellisuusperiaatteen mukainen;

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


