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10.4.2013 A7-0046/10 

Tarkistus  10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (3 a) Ennen kuin komissio esittää 

ehdotuksia rakenteellisista toimista 

direktiivin 2003/87/EY tarkistamiseksi, 

sen olisi vuoden 2012 

hiilimarkkinakertomuksessa lueteltujen 

potentiaalisten toimien lisäksi harkittava 

sellaisten toimien sisällyttämistä tähän 

tarkistukseen, joilla tasoitetaan liikaa 

jaettuja päästöoikeuksia ja korjataan 

perusteettomia päästöoikeusvajeita. Tässä 

tarkistuksessa olisi noudatettava 

dynaamisempaa lähestymistapaa 

päästöoikeuksien jakamiseen. 

Lähestymistavan olisi perustuttava 

pikemminkin todellisiin 

tuotannontekijöihin kuin historiallisiin 

viiteajanjaksoihin, joiden soveltamisen on 

todettu estävän päästökauppajärjestelmää 

mukautumasta asianmukaisesti 

taloudellisiin nousu- ja 

laskusuhdanteisiin, ja sillä olisi 

varmistettava, että tarvittavat absoluuttiset 

vähennykset saavutetaan koko 

ajanjaksolla. Tarkistukseen voidaan 

lisäksi sisällyttää ehdotuksia sellaisen 

mekanismin luomiseksi, jolla valvotaan ja 

hallinnoidaan hiilimarkkinoiden 

asianmukaista toimintaa ja joka toimii 

yksinomaan direktiivin 2003/87/EY 

keskeisten tavoitteiden pohjalta ja 

riippumatta muista poliittisista tavoitteista 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Tarkistus  11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla 

Direktiivi 2003/87/EY 

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – viimeinen lause 

 

Komission teksti Tarkistus 

”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 komissio ehdottaa 

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 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Tarkistus  12 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  ottavat huomioon UNFCCC:n osapuolten 

17. konferenssissa tehdyn päätöksen 

tulevasta vuoden 2015 kansainvälisestä 

ilmastosopimuksesta, joka tunnetaan 

Durbanin toimintaohjelmana,  

Or. en 

Perustelu 

Vaikka UNFCCC:n Kioton pöytäkirja on voimassa, vain Euroopan maat (EU/EFTA) ja 

Australia (odotettaessa 14. syyskuuta 2013 pidettävien liittovaltion vaalien tuloksia) 

hyväksyivät 8. joulukuuta 2012 Dohassa pöytäkirjan voimassaolon jatkamisen. EU:n olisi 

lykättävä vuonna 2008 sovitun poliittisesti herkän ilmasto- ja energiapaketin minkä tahansa 

osan tarkistamista, kunnes parhaillaan käytävät neuvottelut ilmaston suojelutoimenpiteitä 

koskevasta uudesta kansainvälisestä sopimuksesta on saatu päätökseen. Nykyisin kaikki 

toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi Euroopassa tosiasiassa aiheuttavat päästöjen 

voimakasta lisääntymistä muualla maailmassa, kun teollisuutta siirretään alueille, joilla on 

vain vähän tai ei lainkaan ympäristönsuojelujärjestelmiä. 
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10.4.2013 A7-0046/13 

Tarkistus  13 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 b viite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  ottavat huomioon Euroopan kilpailukykyä 

koskevan kertomuksen, jonka komissio 

julkaisi 10. lokakuuta 2012, 

Or. en 

 

 


