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Tarkistus 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hylkäävät komission ehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 2
Robert Goebbels

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hylkäävät komission ehdotuksen;

Or. fr

Perustelu

Päästöoikeusmarkkinat ovat keinotekoiset markkinat, joilla kauppatavarana on "kuuma 
ilma". Järjestelmä on sellainen, että se rankaisee EU:n teollisuutta ja hyödyttää 
rahoitusmarkkinoita, joille tarjoutuu mahdollisuus kaikenlaisiin spekulatiivisiin toimiin, jopa 
petoksiin. EU:ssa eletään Dohan jälkeen edelleen siinä illuusiossa, että ilmastonmuutosta 
voidaan torjua markkinoilla.

Tarkistus 3
Bernd Lange

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 kohta (uusi)
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Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1. hylkäävät komission ehdotuksen;

Or. de

Perustelu

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

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

Tarkistus 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Jos markkinoiden toiminnan aikataulua muutetaan, tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, 
millaisia valintoja jäsenvaltiot tekevät energianlähteiden ja omien 
energiahuoltorakenteidensa yhteydessä. Oikea oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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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.

(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, kun taas kyseisen direktiivin 
9 artiklassa täsmennetään muun muassa, 
että vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien koko yhteisön 
päästöoikeuksien lukumäärää olisi 
vähennettävä lineaarisesti kauden 
2008-2012 puolivälistä alkaen. Määrää 
olisi vähennettävä lineaarisesti 
1,74 prosenttia niiden päästöoikeuksien 
keskimääräisestä vuotuisesta 
kokonaismäärästä, jotka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet niiden kansallisista 
jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 
tehtyjen komission päätösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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

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

2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdassa ei 
täsmennetä, miten huutokaupattavien 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
määrät jakautuvat päästökauppakauden 
aikana, kun taas kyseisen direktiivin 
9 artiklassa säädetään, että
päästöoikeuksien lukumäärää olisi 
vähennettävä lineaarisesti 1,74 prosenttia 
niiden päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin palauttaa päästökauppajärjestelmän uskottavuus markkinoihin perustuvana 
järjestelmänä, olisi oltava selvää, että päästöoikeuksien vetäminen markkinoilta väliaikaisesti 
on mahdollista ainoastaan kertaluonteisissa poikkeustapauksissa.

Tarkistus 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Direktiivin 2009/29/EY johdanto-
osan 13 kappaleessa täsmennetään 
direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa 
vahvistetun lineaarisen määrän tarkoitus, 
joka on varmistaa, että 
päästökauppajärjestelmällä saavutetaan 
ajan mittaan asteittaisia ja ennustettavia 
päästövähennyksiä ja että yhteisön 
järjestelmällä voidaan 
kustannustehokkaasti auttaa 
toteuttamaan yhteisön sitoumus päästöjen 
vähintään 20 prosentin 
kokonaisvähennyksestä vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 8
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä voidaan 28 päivänä 
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti käyttää ainoastaan, 
kun muutetaan perussäädöksen muita 
kuin keskeisiä osia. Direktiivin 
2003/87/EY 9 artiklan mukaisesti 
komissio vahvistaa koko yhteisön 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän vuosittain. Komissiolla ei ole
harkintavaltaa päästöoikeuksien 
absoluuttisen lukumäärän suhteen, ja 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklassa 
säädetään päästöoikeuksien 
huutokauppaamisesta sen absoluuttisen 
lukumäärän perusteella, joka on 
vahvistettu kyseisen direktiivin 
9 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Huutokauppaamisella 
muutetaan direktiivin 2003/87/EY muita 
kuin keskeisiä osia. Komission 
ehdotuksessa muuttaa direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan 
ensimmäistä alakohtaa – eli vahvistaa 
tarvittavat korjaukset vuosittain 
huutokaupattavien kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien määriin vuosina 
2013-2020 – on perimmiltään kyse 
direktiivin 2003/87/EY 9 artiklassa 
säädettyjen perusvaatimusten 
muuttamisesta. Tällaisista muutoksista 
voidaan päättää ainoastaan tavallisessa 
lainsäädäntömenettelyssä, eikä niitä voida 
pitää perussäädöksen muiden kuin 
keskeisten osien muuttamisena. Tämän 
vuoksi kyseisistä korjauksista ei voida 
päättää komiteamenettelyä (valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä) 
noudattaen, kuten komissio ehdottaa, 
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vaan niiden hyväksymiseksi tarvitaan 
säädös, joka sekä Euroopan parlamentin 
että neuvoston on hyväksyttävä komission 
ehdotuksen perusteella.

Or. en

Perustelu

Mahdolliset aikataulun muutokset merkitsisivät merkittävää muutosta perussäädökseen, koska 
ne saattaisivat vaikuttaa sertifikaattien hintoihin, kuten asetuksen (EU) N:o 1031/2010 
muuttamista varten tehdyssä suhteellisessa vaikutustenarvioinnissa analysoitiin.

Tarkistus 9
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Direktiivin 2003/87/EY 1 artiklan 
mukaisesti EU:n päästökauppajärjestelmä 
perustettiin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kustannustehokkaasti ja 
taloudellisesti.

Or. en

Perustelu

Kiintiö ja kauppa -periaatteeseen pohjautuvalla järjestelmällä taataan, että asianomaiset 
päästövähennykset saavutetaan kustannustehokkaasti. Päästövähennykset takaa kiintiö, ei 
hinta.

Tarkistus 10
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Komission tiedonannossa 
"Vahvempi eurooppalainen teollisuus 
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talouden kasvua ja elpymistä varten" 
(COM(2012)0582) 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.".

Or. en

Perustelu

Kiintiö ja kauppa -periaatteeseen pohjautuvalla järjestelmällä taataan, että asianomaiset 
päästövähennykset saavutetaan kustannustehokkaasti. Päästövähennykset takaa kiintiö, ei 
hinta. Korkeat hinnat tuovat vain taloudellisia vääristymiä ja uhkaavat Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 11
Paul Rübig

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 ennen kuin komissio
harkitsee mukauttavansa
poikkeuksellisissa olosuhteissa 
huutokauppojen ajoitusta direktiivin 
2003/87/EY 10  artiklan 4 kohdan 
mukaisesti, sitä kehotetaan tarkistamaan 
seuraavassa esitetyt kohdat: 
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1. Olisi tarkistettava, onko kyseinen 
mukautus yhteensopiva komission 
asettaman tavoitteen kanssa, joka koskee 
teollisuuden palauttamista Eurooppaan ja 
jonka mukaisesti teollisuuden osuuden 
Euroopan BKT:stä olisi oltava 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä;
2. Olisi varmistettava, että 
huutokauppojen ajoitusta saisi muuttaa 
vain, jos on olemassa vaara, että tavoitetta 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ei 
pystytä saavuttamaan;

’ 3. Ennen kuin harkitaan tällaista 
kauaskantoista toimenpidettä, olisi 
tehtävä vaikutustenarviointi, jossa 
tarkastellaan vaikutuksia kilpailukykyyn 
ja työllisyyteen; älykästä sääntelyä 
koskevan lähestymistavan mukaisesti olisi 
varmistettava, että tehdään ns. 
kilpailukykytestejä (competitiveness-
proofing);
4. Pk-yritystestien avulla olisi myös 
tarkasteltava sitä, miten mukautus 
vaikuttaa pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin;
5. Lisäksi olisi tarkistettava, mitkä tuet ja 
avustukset vaikuttavat kielteisesti ja mitkä 
myönteisesti hiilidioksiditasapainoon, 
jotta voitaisiin varmistaa, parantaisiko 
direktiivin tarkistaminen 
hiilidioksiditasapainoa vai olisiko 
toteutettava toimia muilla aloilla;
6. Jos perusteellisen tarkastelun jälkeen 
päädytään mukauttamaan 
huutokauppojen ajoitusta siten, että 
muutetaan huutokaupattavien 
päästöoikeuksien määrää, tästä 
mukautuksesta ei saa seurata, että 
oikeudet poistetaan pysyvästi tai 
mukautetaan vuodeksi 2020 vahvistettua 
suurinta sallittua päästöraja-arvoa; 
aiheutuvien markkinahäiriöiden 
kompensoimiseksi olisi lisäksi 
varmistettava, että hiilivuodolle alttiiden 
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alojen luetteloa ei supisteta.

Or. de

Tarkistus 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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) Selvyyden vuoksi direktiivin 
2003/87/EY 10 artiklan 4 kohtaan olisi 
lisättävä viittaus saman direktiivin 
9 artiklaan.

Or. en

Tarkistus 13
Holger Krahmer

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 voi mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä perustettiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
kustannustehokkaasti. Nykyinen huutokauppa-aikataulu varmistaa ennustettavuuden, jättää 
suunnitteluvaraa ja mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan tavoitteen 
saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Aikatauluun mahdollisesti tehtävät muutokset 
haittaisivat vakavasti markkinoiden moitteetonta toimintaa ja olisivat näin 
markkinaperusteisten päästökauppasääntöjen vastaisia.

Tarkistus 14
Konrad Szymański

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 sekä liiallisten 
hinnanvaihtelujen estämiseksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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

(2) Oikeusvarmuuden ja markkinoiden 
ennustettavuuden vuoksi olisi 
selvennettävä, että markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi 
komissio voi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa mukauttaa huutokauppojen 
ajoitusta direktiivin 2003/87/EY
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10 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti, mikäli 
kyseinen muutos voidaan perustella 
vaikutustenarvioinnilla, joka osoittaa, että 
unioni ei ehkä saavuta vuoteen 2020 
mennessä yhteisön järjestelmässä 
21 prosentin vähennystä vuoden 2005 
ilmoitettujen päästöjen tasosta ja että 
muutoksella ei ole merkittävää 
hiilivuotovaikutusta. Komissio saisi tehdä 
enintään yhden tällaisen mukautuksen ja 
vain 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 
kahdeksanvuotisen kauden aikana.

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin palauttaa päästökauppajärjestelmän uskottavuus markkinoihin perustuvana 
järjestelmänä, olisi oltava selvää, että päästöoikeuksien vetäminen markkinoilta väliaikaisesti 
on mahdollista ainoastaan kertaluonteisissa poikkeustapauksissa.

Tarkistus 16
Judith A. Merkies

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission olisi jäsenvaltioissa 
perusteena olevat oletukset ja olosuhteet 
huomioon ottaen esitettävä 31 päivään 
huhtikuuta 2013 mennessä 
kustannustehokas toimintapoliittinen 
ehdotus siitä, miten vähähiilistä taloutta 
vuonna 2050 koskevaan 
etenemissuunnitelmaan sisältyvät 
vähennykset saavutetaan vuoteen 2030 
ulottuvalla jaksolla, sekä poliittiset 
vaihtoehdot päästöjen vähentämistä 
lineaarisesti vuoteen 2030 saakka 
koskevan EU:n päästökauppajärjestelmän 
mallin muuttamiseksi, sekä ottaen 
huomioon uusiutuvien energianlähteiden 
osuutta vuonna 2030 koskevan 
johdonmukaisen tavoitteen. 
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Or. en

Perustelu

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

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

Tarkistus 17
Fiona Hall

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tämän päätöksen lisäksi ja ottaen 
huomioon tarpeen säilyttää EU:n 
päästökauppajärjestelmän tehokkuus ja 
investointikannustimet on hyväksyttävä 
viipymättä rakenteellisia toimia 
järjestelmän uudistamiseksi, jotta voidaan 
poistaa pysyvästi 1,4 miljardia
päästöoikeutta, jotka oli tarkoitus 
huutokaupata vuosina 2015, 2016 ja 
2017.

Or. en

Tarkistus 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jos komissio päättää pidättää 
tilapäisesti tietyn määrän 
päästöoikeuksia, sen olisi varmistettava, 
että nämä oikeudet palautetaan 
markkinoille lineaarisesti kyseistä 
markkinainterventiota seuraavasta 
vuodesta alkaen.

Or. en

Perustelu

"Teoreettinen" aikomus pidättää oikeuksia kolmen ensimmäisen vuoden aikana ja palauttaa 
ne markkinoille kahden viimeisen vuoden aikana olisi vastoin 9 artiklan säännöksiä. Tästä 
syystä olisi ainakin täsmennettävä, että lineaarinen vähennys jatkuu intervention jälkeen.

Tarkistus 19
Holger Krahmer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kyseiset vuoden 2020 
päästövähennystavoitteet saavutetaan 
hinnalla millä hyvänsä – vaikka hinta 
olisi 0 euroa sertifikaatilta –, sillä EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
kokonaiskiintiössä on rajallinen määrä 
oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Kiintiö ja kauppa -periaatteeseen pohjautuvalla järjestelmällä taataan, että asianomaiset 
päästövähennykset saavutetaan kustannustehokkaasti. Päästövähennykset takaa kiintiö, ei 
hinta.

Tarkistus 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän päätöksen lisäksi komissio 
sisällyttää EU:n 
päästökauppajärjestelmän seuraavaan 
tarkistukseen ehdotuksia 
dynaamisemman lähestymistavan 
soveltamiseksi oikeuksien jakamiseen. 
Kyseisen lähestymistavan olisi 
perustuttava mieluummin todellisiin 
tuotantotekijöihin kuin historiallisiin 
viitejaksoihin, jotka todistetusti tekevät 
päästökauppajärjestelmästä kyvyttömän 
mukautumaan riittävästi talouden nousu-
ja laskukausiin. Jakojärjestelmän olisi 
varmistettava vaaditut absoluuttiset 
vähennykset koko ajanjaksolla ja samalla 
mahdollistettava jälkikäteen tehtävät 
mukautukset, jotta voidaan välttyä siltä, 
että komissio joutuu tekemään uusia 
muutoksia hillitäkseen päästöoikeuksien 
liiallista jakamista sekä perusteettomia 
tilanteita, joissa päästöoikeuksia ei ole 
tarpeeksi.

Or. en

Perustelu

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

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

Tarkistus 21
Yannick Jadot
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta edettäisiin johdonmukaisesti 
kohti Eurooppa-neuvoston tavoitetta eli 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
80–95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, 
on mukautettava direktiivissä 2003/87/EY 
vahvistettua lineaarista määrää.

Or. en

Tarkistus 22
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Koska EU:n 
päästökauppajärjestelmän kannustimet 
on säilytettävä, järjestelmää on 
tehostettava ja kunnianhimo on 
palautettava samalle tasolle kuin 
ilmastonmuutospaketin hyväksymisen 
aikoina, on poistettava pysyvästi 
1,4 miljardia päästöoikeutta, jotka oli 
tarkoitus huutokaupata vuosina 2015, 
2016 ja 2017.

Or. en

Tarkistus 23
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Lisätään direktiivin 2003/87/EY 
9 artiklaan 2 kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
"Vuodesta 2014 alkaen lineaarisen 
vähennysmäärän on oltava 
2,5 prosenttia."

Or. en

Tarkistus 24
Yannick Jadot
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
-1 a artikla (uusi)
2003/87/EC
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a artikla
Lisätään direktiivin 2003/87/ETY 
10 artiklaan kohta seuraavasti:
"2 a. Kertaluonteina poikkeuksena 
1 kohtaan yhteensä 1,4 miljardia 
päästöoikeutta on poistettava pysyvästi 
vuosina 2015, 2016 ja 2017 
huutokaupattaviksi kaavailluista 
päästöoikeuksien määristä 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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."

"Jos vaikutustenarviointi osoittaa, että 
unioni ei ole saavuttamassa vuoden 2020 
päästövähennystavoitetta yhteisön 
järjestelmässä tämän direktiivin 
edellyttämällä tavalla ja että merkittävän 
hiilivuodon riskille alttiisiin laitoksiin 
kohdistuva vaikutus on rajallinen,
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, on 
varmistettava, että kyseiset päästöoikeudet 
palautetaan lineaarisesti. Komissio voi 
tehdä enintään yhden tällaisen 
mukautuksen."

Or. en

Tarkistus 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu
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Ehdotus päätökseksi – muutossäädös
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."

"Asetuksen on oltava tämän direktiivin 
muiden säännösten, erityisesti 9 artiklan 
säännösten mukainen." 

Or. en

Perustelu

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

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

Tarkistus 28
Konrad Szymański

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 

"Markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi komissio voi 
poikkeuksellisessa tilanteessa esittää 
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varten." 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 
kauden aikataulun mukauttamista.
Komissio voi tehdä enintään yhden 
tällaisen mukautuksen ja vasta 
sidosryhmiä kuultuaan.
Jotta voidaan varmistaa toimien 
ennustettavuus erityisesti 
päästöoikeuksien tämän kohdan 
mukaisten arvioitujen määrien osalta, 
mahdolliset mukautukset, mukaan lukien 
huutokaupattavien päästöoikeuksien 
lukumäärän tai lukumäärän osan 
vähentäminen, on ehdottomasti kielletty."

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin taata lainsäädäntökehyksen varmuus ja huutokauppojen ennustettavuus sekä 
varmistaa sijoittajien luottamus siihen, että EU:n päästökauppajärjestelmä toimii 
markkinaperusteisesti, sekä erityisesti huutokaupattavien päästöoikeuksien lukumäärä, 
mahdolliset huutokaupattavien oikeuksien lukumäärään tai sen osaan tehtävät muutokset olisi 
kiellettävä ehdottomasti. Aikatauluun saisi tehdä vain ns. teknisiä muutoksia. 

Tarkistus 29
Judith A. Merkies

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 voi 
poikkeuksellisessa tilanteessa mukauttaa
1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan, 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden
aikataulua. Komissio saa tehdä enintään 
yhden mukautuksen, eikä rakenteellisia 
toimia pitäisi katsoa markkinoiden 
epätasapainoa käsitteleviksi."
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Or. en

Tarkistus 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 voi 
poikkeuksellisessa tilanteessa esittää 
13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, 
1 päivänä tammikuuta 2013 alkavan 
kauden aikataulun mukauttamista.
Komissio voi tehdä enintään yhden 
tällaisen mukautuksen ja vasta 
sidosryhmiä kuultuaan."

Or. en

Tarkistus 31
Adam Gierek

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 tehdään tarvittaessa
päätöksiä SEUT-sopimuksen 192 artiklan 
2 kohdan mukaisesti aikataulun 
mukauttamisesta kutakin kautta varten."

Or. pl

(Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 2 kohta.)
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Perustelu

Ympäristöpolitiikkaa olisi toteutettava sekä unionin että jäsenvaltioiden tasolla, joten tämä on 
ala, jolla sovelletaan jaettua toimivaltaa. Tämän vuoksi komissio ei voi päättää sen enempää 
jäsenvaltioiden energianlähdevalinnoista kuin energiahuoltorakenteestakaan.

Tarkistus 32
Jean-Pierre Audy

Ehdotus päätökseksi
1 artikla
2003/87/CE
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 esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen mukauttaakseen tarvittaessa 
aikataulua kutakin kautta varten."

Or. fr

Tarkistus 33
Holger Krahmer

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 pidättäytyy 
mukauttamasta aikataulua kutakin kautta 
varten."

Or. de

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä perustettiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 
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kustannustehokkaasti. Nykyinen huutokauppa-aikataulu mahdollistaa sen, että 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä ennustettavassa prosessissa, joka mahdollistaa suunnittelun. Aikatauluun 
mahdollisesti tehtävät muutokset häiritsisivät markkinoiden moitteetonta toimintaa ja olisivat 
näin markkinaperusteisten päästökauppasääntöjen vastaisia.

Tarkistus 34
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
seuraavat alakohdat:
"Mahdollisten mukautusten yhteydessä 
jäsenvaltioiden tasolla olisi tehtävä 
vaikutustenarviointi siitä, miten edellä 
mainittu mukautus vaikuttaa 
jäsenvaltioiden huutokauppatuloihin.
Jos ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettu mukautus johtaa jäsenvaltion 
huutokauppatulojen vähennykseen 
vuonna 2013 ja kunakin sitä seuraavana 
vuonna aina vuoteen 2020 saakka, 
komissio ehdottaa korvaavia toimia, joilla 
minimoidaan jäsenvaltioiden tuloihin 
kohdistuva kielteinen vaikutus."

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti 50 prosentin 
osuus päästöoikeuksien huutokaupasta saaduista tuloista olisi käytettävä ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen ja siihen mukautumiseen tähtäävien toimien rahoittamiseen kehitysmaissa. 
Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää lupauksensa ja EU:n ilmastoapua koskevat kansainväliset 
odotukset, huutokauppa-aikatauluun mahdollisesti tehtävät muutokset eivät saisi vähentää 
huutokaupasta saatavia tuloja missään jäsenvaltiossa.

Tarkistus 35
Konrad Szymański
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Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY 
10 artikla – 4 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Mahdollisia mukautuksia olisi 
sovellettava ainoastaan jäsenvaltioihin, 
joissa voimantuotannon huutokauppa-
aste on 100 prosenttia, eivätkä ne saisi 
vaikuttaa millään tavalla 
huutokaupattavien oikeuksien 
lukumäärään jäsenvaltioissa, jotka 
päättävät käyttää siirtymäajan ilmaisjakoa 
sähköntuotannon nykyaikaistamiseksi 
10 artiklan c kohdan mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää siirtymäajan ilmaisjakoa sähköntuotannon 
nykyaikaistamiseksi EU:n päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin 10 artiklan 
c kohdan mukaisesti. Siirtymäajan maksutta jaettavat päästöoikeudet vähennetään niiden 
päästöoikeuksien määrästä, jotka kyseinen jäsenvaltio muutoin huutokauppaisi 10 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Jos huutokaupattavien oikeuksien määrää rajoitettaisiin, näillä 
jäsenvaltioilla olisi vähemmän oikeuksia, mikä johtaisi siihen, että jäljelle ei jäisi riittävästi 
huutokauppaoikeuksia.

Tarkistus 36
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

1 c. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
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"Mahdollisia mukautuksia, jotka 
rajoittaisivat huutokaupattavien 
oikeuksien lukumäärään vuonna 2013 tai 
minä tahansa sitä seuraavana vuonna 
aina vuoteen 2020 saakka, ei sovelleta 
liitteessä II B täsmennettyihin 
jäsenvaltioihin."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka olivat saavuttaneet vuonna 2005 vähintään 20 prosentin vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä Kioton pöytäkirjassa täsmennettyyn viitevuoteen verrattuna, 
annettiin 2 prosenttia lisää huutokaupattavia oikeuksia, jotta voitaisiin korvata niille 
päästövähennyksistä aiempina vuosina aiheutuneet valtavat kustannukset. Jotta voitaisiin 
minimoida huutokauppa-aikatauluun tehtävien muutosten vaikutus, liitteessä II B 
täsmennetyille jäsenvaltioille olisi myönnettävä poikkeus osallistumisesta mihinkään 
sellaiseen mekanismiin, joka rajoittaa huutokaupattavien oikeuksien lukumäärää 
tulevaisuudessa.

Tarkistus 37
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

1 d. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Mahdollisia mukautuksia, jotka 
rajoittaisivat huutokaupattavien 
oikeuksien lukumäärään vuonna 2013 tai 
minä tahansa sitä seuraavana vuonna 
aina vuoteen 2020 saakka, ei sovelleta 
liitteessä II A täsmennettyihin 
jäsenvaltioihin."

Or. en

Perustelu

Yhteisön yhteisvastuullisuuden ja kasvun hengessä tiettyjen jäsenvaltioiden päästöoikeuksien 
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kokonaismäärään lisättiin 10 prosenttia. Kaikissa näissä maissa ilmasto- ja energiapaketin 
täytäntöönpanokustannusten odotetaan kasvavan korkeiksi. Jotta voitaisiin minimoida 
huutokauppa-aikatauluun mahdollisesti tehtävien muutosten vaikutus, liitteessä II A 
täsmennetyille jäsenvaltioille olisi myönnettävä poikkeus osallistumisesta mihinkään 
sellaiseen mekanismiin, joka rajoittaa huutokaupattavien oikeuksien lukumäärää 
tulevaisuudessa.

Tarkistus 38
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

1 e. Lisätään 10 artiklan 4 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Jotta voidaan varmistaa toimien 
ennustettavuus erityisesti 
päästöoikeuksien tämän kohdan 
mukaisten arvioitujen määrien osalta, 
mahdolliset mukautukset, mukaan lukien 
huutokaupattavien päästöoikeuksien 
lukumäärän tai lukumäärän osan 
vähentäminen, edellyttävät kaikkien 
jäsenvaltioiden yksimielisyyttä." 

Or. en

Perustelu

Joulukuun 2008 Eurooppa-neuvoston mukaisesti jäsenvaltiot määräävät valtiosääntönsä 
asettamien ja talousarvioonsa liittyvien vaatimusten mukaisesti päästöoikeuksien 
huutokaupasta EU:n päästökauppajärjestelmässä saatavien tulojen käytöstä. Tästä syystä 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yksimielisesti huutokauppa-aikatauluun 
mahdollisesti tehtävät muutokset, jotka vaikuttavat jäsenvaltioiden huutokaupasta saamiin 
tuloihin.

Tarkistus 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska
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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:
"Jotta voidaan varmistaa toimien 
ennustettavuus erityisesti 
päästöoikeuksien tämän kohdan 
mukaisten arvioitujen määrien osalta, 
mahdolliset mukautukset, mukaan lukien 
huutokaupattavien päästöoikeuksien 
lukumäärän tai lukumäärän osan 
vähentäminen, edellyttävät kaikkien 
jäsenvaltioiden yksimielisyyttä." 

Or. en

Tarkistus 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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:
"Mahdollisten mukautusten yhteydessä 
jäsenvaltioiden tasolla olisi tehtävä 
vaikutustenarviointi siitä, miten edellä 
mainittu mukautus vaikuttaa 
jäsenvaltioiden huutokaupasta saamiin 
tuloihin. Komissio ehdottaa korvaavia 
toimia, joilla minimoidaan jäsenvaltioiden 
tuloihin kohdistuva kielteinen vaikutus."

Or. en
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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 of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

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

Tarkistus 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
"Mahdollisia mukautuksia, jotka 
rajoittaisivat huutokaupattavien 
oikeuksien lukumäärää vuonna 2013 tai 
minä tahansa sitä seuraavana vuonna 
aina vuoteen 2020 saakka, ei sovelleta 
liitteessä II A täsmennettyihin 
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 the 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.)
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Tarkistus 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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:
"Mahdollisia mukautuksia, jotka 
rajoittaisivat huutokaupattavien 
oikeuksien lukumäärää vuonna 2013 tai 
minä tahansa sitä seuraavana vuonna 
aina vuoteen 2020 saakka, ei sovelleta 
liitteessä II B täsmennettyihin 
jäsenvaltioihin."

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille, jotka olivat saavuttaneet vuonna 2005 vähintään 20 prosentin vähennyksen 
kasvihuonekaasupäästöissä Kioton pöytäkirjassa täsmennettyyn viitevuoteen verrattuna, 
annettiin 2 prosenttia lisää huutokaupattavia oikeuksia. Huutokauppaoikeuksien lisäosan 
tarkoituksena oli korvata jäsenvaltioille päästövähennyksistä aiempina vuosina aiheutuneet 
valtavat kustannukset. Jotta voitaisiin minimoida huutokauppa-aikatauluun mahdollisesti 
tehtävien muutosten vaikutus, liitteessä II B täsmennetyille jäsenvaltioille olisi myönnettävä 
poikkeus osallistumisesta mihinkään sellaiseen mekanismiin, joka rajoittaa huutokaupattavien 
oikeuksien lukumäärää tulevaisuudessa.

Tarkistus 43
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
29 a artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Korvataan 29 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jos päästöoikeuksien hinta on yli 
kuutena peräkkäisenä kuukautena alle 
tai yli kolminkertainen verrattuna 
päästöoikeuksien keskimääräiseen 
hintaan kahtena edeltävänä vuonna 
yhteisön hiilimarkkinoilla, komissio 
kutsuu välittömästi koolle päätöksen 
N:o 280/2004/EY 9 artiklalla perustetun 
komitean."

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että harkittaisiin tarkistusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohtaan, 
29 a artiklaan on esitettävä toinen tarkistus, joka parantaa oikeusvarmuutta. Nykyisellään 
29 a artikla mahdollistaa toimenpiteisiin ryhtymisen, jos hinnat vaihtelevat liikaa, mutta itse 
asiassa tämä toimenpide viittaa ainoastaan tilanteeseen, jossa päästöoikeuksien hinta on liian 
korkea. Esitettyjen tarkistusten ansiosta vain yksi oikeudellinen väline mahdollistaisi reaktion 
joka kerta, kun tarvitaan sääntelytoimia.

Tarkistus 44
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla
Korvataan 29 a artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
"a) toimenpide, jonka avulla jäsenvaltiot 
voivat lykätä tai aikaistaa 
huutokaupattavan määrän osan 
huutokauppaamista;"
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Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että harkittaisiin tarkistusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohtaan, 
29 a artiklaan on esitettävä toinen tarkistus, joka parantaa oikeusvarmuutta. Nykyisellään 
29 a artikla mahdollistaa toimenpiteisiin ryhtymisen, jos hinnat vaihtelevat liikaa, mutta itse 
asiassa tämä toimenpide viittaa ainoastaan tilanteeseen, jossa päästöoikeuksien hinta on liian 
korkea. Esitettyjen tarkistusten ansiosta vain yksi oikeudellinen väline mahdollistaisi reaktion 
joka kerta, kun tarvitaan sääntelytoimia.

Tarkistus 45
Konrad Szymański

Ehdotus päätökseksi
1 c artikla (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
29 a artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c artikla
Lisätään 29 a artiklan 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
"b a) toimenpide, jonka avulla 
jäsenvaltiot voivat luopua 
huutokaupattavan määrän osan 
huutokauppaamisesta."

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että harkittaisiin tarkistusta direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohtaan, 
29 a artiklaan on esitettävä toinen tarkistus, joka parantaa oikeusvarmuutta. Nykyisellään 
29 a artikla mahdollistaa toimenpiteisiin ryhtymisen, jos hinnat vaihtelevat liikaa, mutta itse 
asiassa tämä toimenpide viittaa ainoastaan tilanteeseen, jossa päästöoikeuksien hinta on liian 
korkea. Esitettyjen tarkistusten ansiosta vain yksi oikeudellinen väline mahdollistaisi reaktion 
joka kerta, kun tarvitaan sääntelytoimia.


