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B7-0000/2011

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 annetun direktiivin 2003/87/EY (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
2009/29/EY), jolla pyritään parantamaan ja laajentamaan kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kauppaa koskevaa yhteisön järjestelmää, ja erityisesti sen 10 a artiklan,

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

– ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY1 8 artiklan,

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

A. ottaa huomioon, että kuten direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä 2009/29/EY, 1 artiklassa todetaan, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
kustannustehokkaasti että taloudellisesti,

B. ottaa huomioon, 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),

C. toteaa, että näitä periaatteita on painotettu voimakkaasti Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä ja että asian T-373/04, Saksa v. komissio, 124 kohdassa tuomioistuin 
toteaa, että EU:n päästökauppajärjestelmän "toiminta määrittyy tiettyjen 'alatavoitteiden' 
perusteella, joita ovat kustannustehokkaiden ja taloudellisten edellytysten säilyttäminen, 
talouden kehityksen ja työllisyyden suojelu sekä sen varmistaminen, ettei 
sisämarkkinoiden toiminta häiriinny ja ettei kilpailu vääristy",

D. toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan syrjintää voi olla 
paitsi vastaavien tilanteiden erilaisessa käsittelyssä niin myös muiden kuin vastaavien 
tilanteiden samanarvoisessa käsittelyssä (ks. asia 1253/79 Battaglia, 37 kohta: syrjintä 
oikeudellisessa mielessä muodostuu siitä, että käsitellään samalla tavoin tilanteita, jotka 
ovat erilaisia, tai käsitellään eri tavoin tilanteita, jotka ovat samoja), ja katsoo, että jos 
tietyn sääntelyn piiriin kuuluvien yhteisöjen tilanteessa on objektiivisia eroja, tämän 
pitäisi johtaa niihin sovellettavien edellytysten erilaiseen tulkintaan (ks. Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa 152/73 Sotgiu),
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E. toteaa, että yhden tuotteen ja yhden vertailuarvon periaatteen käyttöönottoa ei 
päätösluonnoksessa määrätä direktiivin edellytykseksi ja että päätösluonnoksessa ei oteta 
huomioon EU:n päästökauppajärjestelmän kattamien alojen tuotantoprosessien 
erityispiirteiden eroavaisuuksia, ja tämän vuoksi kyseinen ehdotus johtaa EU:n oikeuden 
yhden yleisperiaatteen, nimittäin tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteen rikkomiseen,

F. toteaa, että koska päätösluonnoksessa hyväksytään maakaasu vertailupolttoaineeksi, 
syntyy tilanne, jossa kahdessa samanlaisessa tuotantoprosessissa, joissa käytetään sekä 
maakaasua että muita polttoaineita, joiden päästöt ovat suuremmat, maakaasua käyttävät 
tuottajat ovat paremmassa asemassa esimerkiksi hiiltä käyttäviin tuottajiin verrattuna, 
vaikka jälkimmäiset käyttävät huipputason tekniikkaa, ja katsoo, että tämä on direktiivin 
hengen vastaista ja lisäksi se johtaa kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla,

G. katsoo, että liian tiukkojen vertailuarvojen käyttöönotto, ilman että otetaan huomioon 
muun muassa polttoainetta tai maantieteellisiä erityispiirteitä, voisi johtaa 
oikeasuhteisuuden periaatteen loukkaamiseen, koska kyseisille laitoksille myönnettäisiin 
pienemmät päästökiintiöt kuin olisi välttämätöntä direktiivissä suunniteltujen 
päästötavoitteiden saavuttamiseksi,

H. katsoo, että hiiltä peruspolttoaineena käyttävien jäsenvaltioiden osalta maakaasun 
hyväksyminen vertailupolttoaineeksi johtaisi kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla ja 
sillä kiistettäisiin samalla erityinen geopoliittinen ympäristö, jossa kunkin jäsenvaltion 
energiamarkkinat toimivat,

I. ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa asioissa T-183/07, 
Puola v. komissio (88 kohta), T-263/07, Viro v. komissio (53 kohta) ja T-374/04, Saksa 
v. komissio (80 kohta) tuomioistuin katsoi, että toimivaltaansa käyttäessään sekä 
komission että jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
energiamarkkinoiden erityinen asiayhteys, kun ne päättävät toimenpiteistä, jotka ne 
katsovat soveltuvimmiksi direktiivin 2003/87/EY nojalla asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi,

J. toteaa, että koska päätösluonnoksessa ei vertailuarvoja asetettaessa oteta huomioon 
polttoainetta eikä maantieteellisiä tekijöitä, se ei johda vain taloudellisiin kustannuksiin ja 
hiilivuodon vaaran lisääntymiseen vaan myös ylimääräisiin hiilidioksidipäästöihin, koska 
myös tuotteiden tuonnilla kolmansista maista jäsenvaltioihin on negatiiviset 
ympäristövaikutukset, mikä on direktiivin hengen vastaista,

K. katsoo, että tavan, jolla komissio päättää ilmaisten päästökiintiöiden yhdenmukaista 
jakamista koskevista säännöistä, ei pitäisi johtaa poliittisiin seurauksiin vaan sen pitäisi 
kuvastaa ongelman teknistä luonnetta, 

1. katsoo, että komission päätösluonnos ei ole direktiivin 2003/87/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna direktiivillä 2009/29/EY, tavoitteen ja sisällön eikä oikeasuhteisuuden 
periaatteen mukainen; 

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

3. suosittaa, että komission päätösluonnoksesta jätetään pois tekijät, joilla pyritään 
entisestään tiukentamaan vertailuarvoja, jotka perustuvat tehokkaimpaan 10 prosentin 
joukkoon kuuluvien laitosten keskimääräiseen tehokkuuteen, ja että päätösluonnokseen 
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sisällytetään "polttoainetta koskeva korjauskerroin" edellä mainittujen unionin 
tuomioistuimen tuomioiden mukaisesti;

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

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


