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LYHYET PERUSTELUT

Glasgow’n ilmastokokous osoitti, ettei maapallon lämpenemisen rajoittaminen lähelle 
1,5 astetta onnistu nykyisillä toimilla. Fit for 55 -paketti osoittaa, että EU on valmis 
kantamaan oman vastuunsa. 

Vuonna 2005 käynnistynyt markkinaehtoinen päästökauppajärjestelmä (ETS) on osoittanut 
toimivuutensa. Sen piiriin kuuluvat tällä hetkellä suuret teollisuus- ja 
energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne. Näiden 
yhteenlasketut päästöt vastaavat 41 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. 

ETS:ään on sen käynnistymisen jälkeen tehty useita muutoksia. Vuonna 2018 sovitulla 
sääntelyllä pitäisi voida saavuttaa 51 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä. 
Tämä ei kuitenkaan riitä EU:n vähintään 55 prosentin päästövähennystavoitteen 
saavuttamiseen, sillä tietyillä päästökaupan ulkopuolisilla sektoreilla päästövähennykset eivät 
ilman lisätoimia ole riittäviä. 

Komissio ehdottaakin ETS:n piiriin nykyisin kuuluville aloille päästövelvoitteiden 
kiristämistä ja meriliikenteen liittämistä asteittain osaksi nykyistä ETS:ää. Päästökaupan 
rinnalle komissio esittää uutta, erillistä päästökauppajärjestelmää, joka koskisi rakennusten 
lämmitystä ja tieliikennettä.

Tässä lausunnossa keskitytään keskeisiin kysymyksiin, jotka kuuluvat valiokunnan toimialaan 
eli teollisuuteen, tutkimukseen ja energiaan ja joista käy ilmi valiokunnalle annettu jaettu 
toimivalta. Lausunnossa otetaan huomioon myös jääolosuhteiden meriliikenteelle aiheuttamat 
kustannukset.

Innovaatiorahasto

Innovaatiorahastoa kasvatetaan merkittävästi laajentuvan päästökaupan tuloilla sekä muun 
muassa hiilirajamekanismin (CBAM) ja FuelEU Maritime -aloitteen uudistuksista syntyvillä 
tuloilla. Samalla rahastolle luodaan uusia tukimuotoja avustusten rinnalle 
hiilenhinnanerosopimusten avulla. Uusien tukimuotojen yksityiskohdat on selvitettävä 
huolellisesti ennen niiden käyttöönottoa.

Innovaatiorahaston toiminta laajennetaan kattamaan innovatiiviset läpimurtoteknologiat 
meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä antamaan tukea vähä- ja 
nollahiilisten ja päästöttömien polttoaineiden tuottamiseen ilmailu-, rautatie- ja 
maantieliikenteen tarpeisiin. 

Modernisaatiorahasto

Komissio esittää modernisaatiorahastoon monia muutoksia rahaston pääomien kartuttamiseksi 
lisäämällä rahastoon laajenevan päästökaupan tuomia tuloja. Samalla laajennetun rahaston 
piiriin tuotaisiin kaksi uutta maata: Kreikka ja Portugali. Rahastosta tuettaisiin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastolain mukaisia energiajärjestelmän ja -tehokkuuden 
parantamiseen liittyviä hankkeita 12 jäsenmaassa, joiden BKT on alle 65 prosenttia EU:n 
keskiarvosta. 
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Fossiilisia polttoaineita käyttäviä energiantuotantolaitoksia ei saisi jatkossa tukea 
modernisaatiorahaston varoista. Energiasiirtymän rahoitusta on edelleen vahvistettava. 
Ensisijaisiin investointeihin tulee käyttää 90 prosenttia rahastosta komission esittämän 
80 prosentin sijaan.

Energiakatselmukset

Komission ehdotukseen energiakatselmusten toimeenpanon velvoittavuudesta liittyy huolia 
siitä, onko toiminnanharjoittajien kohtelu raporttien sisällön ja laadun osalta yhdenmukaista.

Toimivampi vaihtoehto olisi edellyttää toiminnanharjoittajilta energianhallintajärjestelmää ja 
noudattaa siinä määriteltäviä suosituksia.

Vertailuarvot

Ilmaiseksi jaettavien määrien laskennan on perustuttava myös jatkossa tuotekohtaisiin 
vertailuarvoihin, jotka asetetaan toimialan parhaimmiston perusteella. Niiden laskentasäännöt 
mahdollistavat teknologisen kehityksen ja varmistavat teknologioiden neutraalin kohtelun. 

Soveltamisalaan ehdotettu muutos sulkea yli 95 prosenttia biomassaa käyttävät laitokset 
päästökaupan ulkopuolelle ei ole perusteltu. Mikäli parhaat laitokset eivät ole enää 
määrittämässä vertailuarvoa, järjestelmä palkitsisi suuremmalla ilmaisjaolla huonompia 
teknologioita kuin nykyisin. Komission esitystä on korjattava näiltä osin.

Hiilivuodon estäminen

EU-maiden teollisuus kilpailee sekä sisä- että maailmanmarkkinoilla muun maailman 
vastaavan tuotannon kanssa. On tärkeää, että uudistettava ETS ei aiheuta hiilivuotoa ja 
tuotantomme siirtymistä meitä enemmän saastuttaviin maihin.

Komission ehdotuksessa EU:n ulkopuolelle tapahtuvaan CBAM:n soveltamisalaan kuuluvien 
alojen vientiin jäisi ETS-rasite. Muilla unionin ulkopuolisilla jäsenmailla ei vastaavaa rasitetta 
ole. Tämä heikentää unionin ulkopuolella EU-maiden CBAM-alojen menestymisen 
edellytyksiä, eikä täytä tasapuolisten toimintaedellytysten periaatetta. Ilmaiseksi jaettavien 
määrien vähentäminen on toteutettava komission esityksestä poiketen siten, että näiden alojen 
viennin kilpailukyky voidaan turvata.

*****

Tässä lopullisessa lausunnossa säilytetään muuttumattomina tietyt komission ehdotuksen osat 
(päästökauppajärjestelmä, 30 a–30 i artikla; 2 artikla, markkinavakausvarantoa koskeva 
päätös (Muutokset päätökseen (EU) 2015/1814); 3 artikla, meriliikenteen tarkkailua, 
raportointia ja todentamista koskeva asetus (Muutokset asetukseen (EU) 2015/757); 4–
8 artikla). Näin pyritään helpottamaan kompromissin saavuttamista ehdotuksen muista osista. 
Tätä ei pidä tulkita siten, että teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta antaisi poliittisen 
hyväksynnän kyseisille komission ehdotuksen osille.

TARKISTUKSET
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Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) nojalla 
joulukuussa 2015 hyväksytty Pariisin 
sopimus, jäljempänä ’Pariisin sopimus’36, 
tuli voimaan marraskuussa 2016. Sen 
osapuolet ovat sopineet, että maapallon 
keskilämpötilan nousu pidetään selvästi 
alle kahdessa celsiusasteessa verrattuna 
esiteollisella kaudella vallinneisiin tasoihin 
ja että jatketaan toimia lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen 
verrattuna esiteollisella kaudella 
vallinneisiin tasoihin.

(1) Ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) nojalla 
joulukuussa 2015 hyväksytty Pariisin 
sopimus, jäljempänä ’Pariisin sopimus’36, 
tuli voimaan marraskuussa 2016. Sen 
osapuolet ovat sopineet, että maapallon 
keskilämpötilan nousu pidetään selvästi 
alle kahdessa celsiusasteessa verrattuna 
esiteollisella kaudella vallinneisiin tasoihin 
ja että jatketaan toimia lämpötilan nousun 
rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen 
verrattuna esiteollisella kaudella 
vallinneisiin tasoihin, jotta 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja 
vaikutuksia vähennetään merkittävästi.

__________________ __________________
36 Pariisin sopimus (EUVL L 282, 
19.10.2016, s. 4).

36 Pariisin sopimus (EUVL L 282, 
19.10.2016, s. 4).

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kasvihuonekaasuja, joita ei 
päästetä suoraan ilmakehään, olisi 
pidettävä EU:n päästökauppajärjestelmän 
mukaisina päästöinä, ja päästöoikeuksia 
olisi palautettava näiden päästöjen osalta, 
paitsi jos niitä varastoidaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/31/EY46 mukaiseen 
varastointipaikkaan tai jos ne ovat 

(13) Kasvihuonekaasuja, joita ei 
päästetä suoraan ilmakehään, olisi 
pidettävä EU:n päästökauppajärjestelmän 
mukaisina päästöinä, ja päästöoikeuksia 
olisi palautettava näiden päästöjen osalta, 
paitsi jos niitä varastoidaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/31/EY46 mukaiseen 
varastointipaikkaan tai jos ne ovat 
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pysyvästi sitoutuneet kemiallisesti 
tuotteeseen siten, että ne eivät joudu 
ilmakehään tavanomaisessa käytössä. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään edellytykset, joiden 
täyttyessä kasvihuonekaasujen katsotaan 
olevan pysyvästi kemiallisesti sitoutuneita 
tuotteeseen siten, että ne eivät joudu 
ilmakehään tavanomaisessa käytössä, 
mukaan lukien hiilen poistamista koskevan 
todistuksen hankkiminen tarvittaessa, 
ottaen huomioon hiilipoistumien 
sertifiointia koskevan sääntelyn kehitys.

pysyvästi sitoutuneet kemiallisesti 
tuotteeseen siten, että ne eivät joudu 
ilmakehään tavanomaisessa käytössä. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään edellytykset, joiden 
täyttyessä kasvihuonekaasujen katsotaan 
olevan pysyvästi kemiallisesti sitoutuneita 
tuotteeseen siten, että ne eivät joudu 
ilmakehään tavanomaisessa käytössä, 
mukaan lukien hiilen poistamista koskevan 
todistuksen hankkiminen tarvittaessa, 
ottaen huomioon hiilipoistumien 
sertifiointia koskevan sääntelyn kehitys, tai 
ne otetaan talteen ja käytetään 
kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
ja muuta kuin biologista alkuperää 
olevien uusiutuvien nestemäisten ja 
kaasumaisten polttoaineiden tuotantoon. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä, joissa 
täsmennetään edellytykset, joiden nojalla 
muuhun käyttöön siirretyt 
kasvihuonekaasut olisi otettava huomioon 
ilmakehään vapautumisen yhteydessä.

__________________ __________________
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston 
direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 
2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta 
(EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston 
direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 
2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen 
(EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta 
(EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114).

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komissio ilmoitti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa aikovansa toteuttaa 
lisätoimenpiteitä meriliikennealan 

(17) Komissio ilmoitti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa aikovansa toteuttaa 
lisätoimenpiteitä meriliikennealan 
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
toimenpidekokonaisuudella, jonka avulla 
unioni voi päästä 
päästövähennystavoitteisiinsa. Tässä 
yhteydessä direktiiviä 2003/87/EY olisi 
muutettava siten, että meriliikenneala 
sisällytetään EU:n 
päästökauppajärjestelmään, jotta 
varmistetaan, että meriliikenneala edistää 
unionin tiukennettujen ilmastotavoitteiden 
ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Tämä edellyttää, että 
teollisuusmaiden on otettava johtoasema 
asettamalla koko talouden laajuisia 
päästövähennystavoitteita, kun taas 
kehitysmaita kannustetaan ajan mittaan 
siirtymään kohti koko talouden laajuisia 
päästövähennyksiä tai rajoituksia49. Kun 
otetaan huomioon, että Euroopan 
ulkopuolella tapahtuvasta kansainvälisestä 
lentoliikenteestä aiheutuville päästöille 
olisi tammikuusta 2021 alkaen asetettava 
päästökatto maailmanlaajuisilla 
markkinapohjaisilla toimilla, kun taas 
meriliikenteen päästökattojen tai -hintojen 
toteuttamiseksi ei ole toteutettu 
toimenpiteitä, on aiheellista, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä kattaa osan 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan 
sataman ja kolmannen maan 
lainkäyttövaltaan kuuluvan sataman 
välisistä matkoista aiheutuvista päästöistä 
siten, että kolmas maa voi päättää omaa 
päästöosuuttaan koskevista asianmukaisista 
toimista. Kun EU:n 
päästökauppajärjestelmä laajennetaan 
kattamaan myös meriliikenne, siihen olisi 
sen vuoksi sisällytettävä puolet sellaisten 
alusten päästöistä, jotka tekevät matkoja, 
jotka alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuulumattomasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 
satamaan, puolet sellaisten alusten 
päästöistä, jotka tekevät matkoja, jotka 
alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuulumattomaan satamaan, sellaisten 
alusten päästöt, jotka tekevät matkoja, 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
toimenpidekokonaisuudella, jonka avulla 
unioni voi päästä 
päästövähennystavoitteisiinsa. Tässä 
yhteydessä direktiiviä 2003/87/EY olisi 
muutettava siten, että meriliikenneala 
sisällytetään EU:n 
päästökauppajärjestelmään, jotta 
varmistetaan, että meriliikenneala edistää 
unionin tiukennettujen ilmastotavoitteiden 
ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista. Tämä edellyttää, että 
teollisuusmaiden on otettava johtoasema 
asettamalla koko talouden laajuisia 
päästövähennystavoitteita, kun taas 
kehitysmaita kannustetaan ajan mittaan 
siirtymään kohti koko talouden laajuisia 
päästövähennyksiä tai rajoituksia49. Kun 
otetaan huomioon, että Euroopan 
ulkopuolella tapahtuvasta kansainvälisestä 
lentoliikenteestä aiheutuville päästöille 
olisi tammikuusta 2021 alkaen asetettava 
päästökatto maailmanlaajuisilla 
markkinapohjaisilla toimilla, kun taas 
meriliikenteen päästökattojen tai -hintojen 
toteuttamiseksi ei ole toteutettu 
toimenpiteitä, on aiheellista, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä kattaa osan 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan 
sataman ja kolmannen maan 
lainkäyttövaltaan kuuluvan sataman 
välisistä matkoista aiheutuvista päästöistä 
siten, että kolmas maa voi päättää omaa 
päästöosuuttaan koskevista asianmukaisista 
toimista. Kun EU:n 
päästökauppajärjestelmä laajennetaan 
kattamaan myös meriliikenne, siihen olisi 
sen vuoksi sisällytettävä puolet sellaisten 
alusten päästöistä, jotka tekevät matkoja, 
jotka alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuulumattomasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 
satamaan, puolet sellaisten alusten 
päästöistä, jotka tekevät matkoja, jotka 
alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuulumattomaan satamaan, sellaisten 
alusten päästöt, jotka tekevät matkoja, 
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jotka alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 
satamaan, ja laiturissa jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvassa satamassa 
syntyvät päästöt. Tämä lähestymistapa on 
todettu käytännölliseksi tavaksi ratkaista 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta koskeva ongelma, 
joka on jo pitkään ollut haasteena 
ilmastonmuutosta koskevassa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksessa (UNFCCC). Kattamalla 
osa unionin ja kolmansien maiden välisistä 
matkoista aiheutuvista päästöistä 
varmistetaan, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä on tehokas, 
erityisesti siksi, että toimenpiteen 
ympäristövaikutus on voimakkaampi kuin 
pelkästään EU:n sisäisiin matkoihin 
sovelletun toimenpiteen, ja samalla 
rajoitetaan riskiä siitä, että satamakäyntien 
avulla pyritään kiertämään vaatimuksia ja 
että jälleenlaivaustoimet siirretään unionin 
ulkopuolelle. Jotta ala saataisiin sujuvasti 
sulautettua EU:n 
päästökauppajärjestelmään, laivayhtiöiden 
olisi asteittain lisättävä päästöoikeuksien 
palauttamista suhteessa kaudella 2023–
2025 raportoituihin todennettuihin 
päästöihin. Järjestelmän 
ympäristövaikutusten suojelemiseksi, kun 
meriliikenteen todennettujen päästöjen 
osalta palautetaan kyseisinä vuosina 
vähemmän päästöoikeuksia, kunakin 
vuonna olisi mitätöitävä päästöoikeuksia 
määrä, joka vastaa todennettujen päästöjen 
ja palautettujen päästöoikeuksien välistä 
erotusta. Vuodesta 2026 alkaen 
laivayhtiöiden olisi palautettava niiden 
edellisenä vuonna raportoimia todennettuja 
päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia.

jotka alkavat jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvasta satamasta ja päättyvät 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvaan 
satamaan, ja laiturissa jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvassa satamassa 
syntyvät päästöt. Tämä lähestymistapa on 
todettu käytännölliseksi tavaksi ratkaista 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta koskeva ongelma, 
joka on jo pitkään ollut haasteena 
ilmastonmuutosta koskevassa 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksessa (UNFCCC). Kattamalla 
osa unionin ja kolmansien maiden välisistä 
matkoista aiheutuvista päästöistä 
varmistetaan, että EU:n 
päästökauppajärjestelmä on tehokas, 
erityisesti siksi, että toimenpiteen 
ympäristövaikutus on voimakkaampi kuin 
pelkästään EU:n sisäisiin matkoihin 
sovelletun toimenpiteen, ja samalla 
rajoitetaan riskiä siitä, että satamakäyntien 
avulla pyritään kiertämään vaatimuksia ja 
että jälleenlaivaustoimet siirretään unionin 
ulkopuolelle. Jotta ala saataisiin sujuvasti 
sulautettua EU:n 
päästökauppajärjestelmään, laivayhtiöiden 
olisi asteittain lisättävä päästöoikeuksien 
palauttamista suhteessa kaudella 2023–
2025 raportoituihin todennettuihin 
päästöihin. Järjestelmän 
ympäristövaikutusten suojelemiseksi, kun 
meriliikenteen todennettujen päästöjen 
osalta palautetaan kyseisinä vuosina 
vähemmän päästöoikeuksia, kunakin 
vuonna olisi mitätöitävä päästöoikeuksia 
määrä, joka vastaa todennettujen päästöjen 
ja palautettujen päästöoikeuksien välistä 
erotusta. Vuodesta 2026 alkaen 
laivayhtiöiden olisi palautettava niiden 
edellisenä vuonna raportoimia todennettuja 
päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. 
Olisi kuitenkin toteutettava toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän meriliikenteen 
kattavan laajentamisen vaikutukset 
jäsenvaltioihin ovat oikeudenmukaisia ja 
oikeasuhteisia ja että otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, kuten 
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ilmasto- ja sääolosuhteet.
__________________ __________________
49 Pariisin sopimus, 4 artiklan 4 kohta. 49 Pariisin sopimus, 4 artiklan 4 kohta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2003/87/EY toimintaa 
meriliikennetoimintaan liittyen direktiivin 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella, myös vaatimusten kiertämiseen 
käytettävien mahdollisten käytäntöjen 
osalta, ja sen jälkeen ehdotettava 
toimenpiteitä sen tehokkuuden 
varmistamiseksi.

(19) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen direktiivin 2003/87/EY toimintaa 
meriliikennetoimintaan liittyen direktiivin 
soveltamisesta saatujen kokemusten 
perusteella, myös vaatimusten kiertämiseen 
käytettävien mahdollisten käytäntöjen 
osalta, ja sen jälkeen ehdotettava 
toimenpiteitä sen tehokkuuden 
varmistamiseksi. Tätä varten komission 
olisi tehtävä tiiviissä yhteistyössä 
asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa 
vuotuinen vaikutustenarviointi 
käytettävissä olevien tietojen ja ennalta 
määritettyjen kriteerien perusteella, jotta 
voidaan määrittää näiden säännösten 
mahdolliset vaikutukset hiilivuotoon, 
satamakäyntien ja satamatoiminnan 
siirtämiseen unionin ulkopuolisiin 
satamiin, EU:n satamien yhteyksiin ja 
soveltuvin osin liikennemuotosiirtymään. 
Komission olisi otettava arvioinnissa 
huomioon niiden satamien asema, joihin 
kohdistuu epäreilun kilpailun riski 
sellaisten satamien toiminnan johdosta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Arviointien olisi 
perustuttava ennalta määritettyihin 
kriteereihin, jotta ne ovat 
vertailukelpoisia. Arvioinnin olisi 
katettava erityisesti unionin satamiin 
tehtävät jälleenlaivauskäynnit, 
naapurisatamista saapuvien matkojen 
määrä ja syöttöalusten satamakäynnit 
sekä yleiset muutokset satamaliikenteessä 
unionin satamissa. Jos 
vaikutustenarvioinnissa havaitaan, että 
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merenkulkualaan ja unionin satamiin 
kohdistuu kielteisten vaikutusten riski, 
komission olisi ehdotettava 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä näihin 
vaikutuksiin puuttumiseksi.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Onnistunut siirtyminen 
päästöttömään merenkulkuun edellyttää 
yhtenäistä lähestymistapaa ja oikeanlaista 
suotuisaa toimintaympäristöä, joka 
kannustaa sekä aluksia että satamia 
koskevaan innovointiin. Suotuisaan 
toimintaympäristöön sisältyy julkisia ja 
yksityisiä investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, teknisiä ja operatiivisia 
toimenpiteitä alusten ja satamien 
energiatehokkuuden parantamiseksi sekä 
kestävistä energialähteistä tuotettujen 
kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden, 
kuten vedyn ja ammoniakin, ja 
päästöttömien käyttövoimateknologioiden 
käyttöönotto, mukaan lukien tarvittavat 
tankkaus- ja latausinfrastruktuurit 
satamissa. Tätä varten voitaisiin käyttää 
innovaatiorahastoa tukemaan kyseisiä 
investointeja.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Talvella pohjoiset laivareitit ovat 
kuitenkin riippuvaisia jääluokitelluista 
aluksista ympäristöriskien, kuten 
öljyvuotojen, välttämiseksi. 
Jääluokitelluista aluksista aiheutuu 
suurempia päästöjä suuremman 
polttoaineenkulutuksen takia. Lisäksi on 
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hintavaikutus, joka kohdistuu 
meriliikenteestä riippuvaisten maiden 
koko logistiikkaekosysteemiin ja 
jääolosuhteissa toimivaan 
merenkulkuklusteriin. Jotta 
jääolosuhteissa liikkuville ja muille 
aluksille voidaan taata tasapuoliset 
toimintaedellytykset, olisi sovellettava 
erityistä menetelmää, jotta otetaan 
huomioon jääolosuhteissa liikkumisesta 
aiheutuvat lisäpäästöt ja jääluokiteltujen 
alusten lisäpäästöt niiden liikkuessa 
avovesillä, ja varmistettava samalla, että 
EU:n päästökauppajärjestelmän 
välityksellä tapahtuvan päästökaupan 
avulla meriliikenteen päästöjä 
vähennetään entisestään. Tätä varten 
direktiivin 2003/87/EY päästöoikeuksien 
siirtoa, palautusta ja mitätöimistä 
koskevia asiaankuuluvia säännöksiä olisi 
muutettava vastaavasti.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Korotettujen ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että 
ilmastosiirtymään osoitetaan huomattavia 
julkisia varoja EU:ssa ja kansallisissa 
talousarvioissa. EU:n talousarvion 
merkittävien ilmastomenojen 
täydentämiseksi ja vahvistamiseksi kaikki 
huutokauppatulot, joita ei ole osoitettu 
unionin talousarvioon, olisi käytettävä 
ilmastoon liittyviin tarkoituksiin. Tähän 
sisältyy niiden käyttäminen taloudelliseen 
tukeen alentamalla vääristäviä veroja, millä 
puututaan pieni- ja keskituloisille 
kotitalouksille koituviin sosiaalisiin 
ongelmiin. Jotta voidaan puuttua siirtymän 
sosiaalisiin vaikutuksiin ja vaikutusten 
jakautumiseen alhaisen tulotason 
jäsenvaltioissa, olisi direktiivin 
2003/87/EY 10 d artiklassa tarkoitetun 

(28) Korotettujen ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että 
ilmastosiirtymään osoitetaan huomattavia 
julkisia varoja EU:ssa ja kansallisissa 
talousarvioissa. EU:n talousarvion 
merkittävien ilmastomenojen 
täydentämiseksi ja vahvistamiseksi kaikki 
huutokauppatulot, joita ei ole osoitettu 
unionin talousarvioon, olisi käytettävä 
ilmastoon liittyviin tarkoituksiin. Tähän 
sisältyy niiden käyttäminen taloudelliseen 
tukeen alentamalla vääristäviä veroja, millä 
puututaan pieni- ja keskituloisille 
kotitalouksille koituviin sosiaalisiin 
ongelmiin. Jotta voidaan puuttua siirtymän 
sosiaalisiin vaikutuksiin ja vaikutusten 
jakautumiseen alhaisen tulotason 
jäsenvaltioissa, olisi direktiivin 
2003/87/EY 10 d artiklassa tarkoitetun 
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modernisaatiorahaston kautta käytettävä 
2,5 prosentin lisämäärä koko unionin 
päästöoikeuksien määrästä vuodesta 
[direktiivin voimaantulovuosi] vuoteen 
2030 niiden jäsenvaltioiden 
energiasiirtymän rahoittamiseksi, joiden 
bruttokansantuote (BKT) asukasta kohden 
on alle 65 prosenttia unionin keskiarvosta 
vuosina 2016–2018.

modernisaatiorahaston kautta käytettävä 
2,5 prosentin lisämäärä koko unionin 
päästöoikeuksien määrästä vuodesta 
[direktiivin voimaantulovuosi] vuoteen 
2030 niiden jäsenvaltioiden 
energiasiirtymän ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 
rahoittamiseksi, joiden bruttokansantuote 
(BKT) asukasta kohden on alle 65 
prosenttia unionin keskiarvosta vuosina 
2016–2018. Tällä päästöoikeuksien 
määrällä olisi myös voitava rahoittaa 
investointeja tukea saavien 
jäsenvaltioiden ja niitä ympäröivien 
alhaisen kasvun raja-alueiden välisiin 
rajatylittäviin hankkeisiin.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Direktiivin 2003/87/EY 
10 c artiklassa säädetyn poikkeuksen, 
jonka mukaan tukikelpoiset jäsenvaltiot 
saavat siirtymäajan maksutta jaettavia 
päästöoikeuksia energia-alan 
nykyaikaistamiseksi, olisi päätyttävä 
31 päivänä joulukuuta 2023. Kyseisten 
jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää 
päästöoikeuksia, joita ei ole jaettu 
31 päivään joulukuuta 2023 mennessä, 
kyseisen direktiivin 10 d artiklan nojalla 
perustetun modernisaatiorahaston kautta 
tai siirtää ne niiden huutokaupattavaan 
osuuteen.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kasvihuonekaasupäästöjen (29) Kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähentämiseksi kustannustehokkailla 
tekniikoilla olisi tarjottava lisäkannustimia. 
Tätä varten päästöoikeuksien ilmaisjaon 
edellytyksenä kiinteille laitoksille vuodesta 
2026 eteenpäin olisi oltava investoinnit 
energiatehokkuutta parantaviin ja päästöjä 
vähentäviin tekniikoihin. Sen 
varmistaminen, että toimepiteessä 
keskitytään suurempiin energiankäyttäjiin, 
vähentäisi huomattavasti vähemmän 
pienten ja keskisuurten yritysten tai 
mikroyritysten omistuksessa oleville, 
energiaa käyttäville yrityksille aiheutuvaa 
rasitetta. [Viittaus vahvistetaan, kun 
energiatehokkuusdirektiivi on tarkistettu]. 
Asianomaisia delegoituja säädöksiä olisi 
muutettava vastaavasti.

vähentämiseksi kustannustehokkailla 
tekniikoilla olisi tarjottava lisäkannustimia. 
Tätä varten päästöoikeuksien ilmaisjaon 
edellytyksenä kiinteille laitoksille vuodesta 
2026 eteenpäin olisi oltava, että 
asianomaisen laitoksen omistavalla 
yrityksellä on energianhallintajärjestelmä. 
Maksutta jaettavia päästöoikeuksia 
laitoksille, joilla on 
energianhallintajärjestelmä, olisi 
vähennettävä suhteellisesti 15–
40 prosenttia, jos 
energianhallintajärjestelmän 
täytäntöönpano ei paranna 
energiatehokkuutta edellyttäen, että 
asiaankuuluvien investointien 
takaisinmaksuaika on enintään kuusi 
vuotta. Sen varmistaminen, että 
toimenpiteessä keskitytään suurempiin 
energiankäyttäjiin, vähentäisi 
huomattavasti vähemmän pienten ja 
keskisuurten yritysten tai mikroyritysten 
omistuksessa oleville, energiaa käyttäville 
yrityksille aiheutuvaa rasitetta. [Viittaus 
vahvistetaan, kun 
energiatehokkuusdirektiivi on tarkistettu]. 
Asianomaisia delegoituja säädöksiä olisi 
muutettava vastaavasti.

Tarkistus 10Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) […/..]51 perustettu 
hiilirajamekanismi (CBAM) on vaihtoehto 
ilmaisjaolle hiilivuodon riskin 
torjumiseksi. Kyseisen toimenpiteen 
soveltamisalaan kuuluville toimialoille ja 
niiden osille ei pitäisi jakaa 
päästöoikeuksia maksutta. Tarvitaan 
kuitenkin siirtymäkausi, jonka aikana 
maksutta jaettavia päästöoikeuksia 
vähennetään asteittain, jotta tuottajat, tuojat 
ja kauppiaat voivat sopeutua uuteen 
järjestelmään. Maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien vähentäminen olisi 

(30) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) […/..]51 perustettu 
hiilirajamekanismi (CBAM) on tarkoitettu 
tarjoamaan asteittain vaihtoehto 
ilmaisjaolle hiilivuodon riskin torjumiseksi 
heikentämättä unionin kilpailukykyä. 
Kyseisen toimenpiteen soveltamisalaan 
kuuluville toimialoille ja niiden osille ei 
pitäisi jakaa päästöoikeuksia maksutta. 
Tarvitaan kuitenkin siirtymäkausi, jonka 
aikana maksutta jaettavia päästöoikeuksia 
vähennetään asteittain, jotta tuottajat, tuojat 
ja kauppiaat voivat sopeutua uuteen 
järjestelmään. Maksutta jaettavien 
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toteutettava soveltamalla kerrointa 
ilmaisjakoon hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvilla aloilla samaan aikaan, kun 
hiilirajamekanismia otetaan vaiheittain 
käyttöön. Tämän CBAM-kertoimen olisi 
oltava 100 prosenttia [CBAM-asetuksen] 
voimaantulosta vuoteen 2025 kestävänä 
siirtymäaikana ja 90 prosenttia vuonna 
2026 ja laskettava 10 prosenttiyksikköä 
vuodessa, jolloin kymmenentenä vuonna 
se olisi 0 prosenttia eli ilmaisjako päättyisi. 
Ilmaisjakoa koskevia asiaankuuluvia 
delegoituja säädöksiä olisi mukautettava 
vastaavasti hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvien toimialojen ja niiden osien 
osalta. Ilmaisjako, jota ei enää tämän 
laskelman perusteella tarjota 
hiilirajamekanismin piiriin kuuluville 
aloille (CBAM-osuus), on 
huutokaupattava, ja tulot kertyvät 
innovointirahastoon, jonka kautta niillä 
voidaan tukea innovointia vähähiiliseen 
teknologiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja 
hyötykäyttöön, hiilidioksidin talteenottoon 
ja varastointiin, uusiutuvaan energiaan ja 
energian varastointiin tavalla, joka edistää 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
hiilirajamekanismin piiriin kuuluvilla 
aloilla toteutettaviin hankkeisiin. Jotta 
voidaan noudattaa hiilirajamekanismin 
piiriin kuulumattomille aloille saatavilla 
olevaa ilmaisjako-osuutta, lopullinen 
määrä, joka vähennetään ilmaisjaosta ja 
huutokaupataan, olisi laskettava sen 
osuuden perusteella, joka CBAM-
osuudella on suhteessa kaikkien 
ilmaisjakoa saavien alojen 
ilmaisjakotarpeisiin.

päästöoikeuksien vähentäminen olisi 
toteutettava soveltamalla kerrointa 
ilmaisjakoon hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvilla aloilla samaan aikaan, kun 
hiilirajamekanismia otetaan vaiheittain 
käyttöön. Tämän CBAM-kertoimen olisi 
oltava 100 prosenttia [CBAM-asetuksen] 
voimaantulosta vuoden 2027 loppuun 
kestävänä siirtymäaikana ja sen olisi oltava 
riippuvainen asetuksen (EU) .../... 
[CBAM-asetus] 36 artiklan 3 kohdan 
d alakohdan mukaisen toimintavaiheen 
soveltamisesta ja sitä olisi laskettava 
10 prosenttiyksikköä vuodessa vuodesta 
2028 vuoteen 2030, minkä jälkeen sitä 
olisi laskettava 17,5 prosenttiyksikköä 
vuodessa, jolloin vuoteen 2034 mennessä 
se olisi 0 prosenttia eli ilmaisjako päättyisi. 
Unionin viennin kilpailukyvyn 
suojelemiseksi maksuttomien 
päästöoikeuksien asteittaista poistamista 
ei pitäisi soveltaa siihen osuuteen 
kotimaisesta tuotannosta, joka on 
tarkoitettu vietäväksi kolmansiin maihin, 
joissa ei ole päästökauppajärjestelmiä tai 
vastaavia järjestelyjä. Asetuksessa 
(EU).../... [CBAM-asetus] säädetyn 
siirtymäkauden loppuun mennessä 
komission olisi arvioitava CBAM-
kertoimen mahdollista vaikutusta tuontiin 
ja esitettävä tarvittavia WTO:n sääntöjen 
mukaista lainsäädäntöä ja toimenpiteitä, 
joilla hiilidioksidikustannukset tasataan 
kyseisten kolmansien maiden erilaisten 
hinnoittelujärjestelmien kanssa. 
Ilmaisjakoa koskevia asiaankuuluvia 
delegoituja säädöksiä olisi mukautettava 
vastaavasti hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvien toimialojen ja niiden osien 
osalta. Ilmaisjako, jota ei enää tämän 
laskelman perusteella tarjota 
hiilirajamekanismin piiriin kuuluville 
aloille (CBAM-osuus), on 
huutokaupattava, ja tulot kertyvät 
innovointirahastoon, jonka kautta niillä 
voidaan tukea innovointia vähähiiliseen 
teknologiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja 
hyötykäyttöön, hiilidioksidin talteenottoon 
ja varastointiin, uusiutuvaan energiaan ja 
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energian varastointiin tavalla, joka edistää 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
hiilirajamekanismin piiriin kuuluvilla 
aloilla toteutettaviin hankkeisiin. Jotta 
voidaan noudattaa hiilirajamekanismin 
piiriin kuulumattomille aloille saatavilla 
olevaa ilmaisjako-osuutta, lopullinen 
määrä, joka vähennetään ilmaisjaosta ja 
huutokaupataan, olisi laskettava sen 
osuuden perusteella, joka CBAM-
osuudella on suhteessa kaikkien 
ilmaisjakoa saavien alojen 
ilmaisjakotarpeisiin.

__________________ __________________
51 [lisätään EUVL-viite]. 51 [lisätään EUVL-viite].

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan ottaa paremmin 
huomioon teknologian kehitys ja 
mukauttaa vastaavat vertailuarvot 
asianomaiseen jakokauteen samalla kun 
varmistetaan päästövähennyskannustimet 
ja palkitaan asianmukaisesti innovoinnista, 
vertailuarvojen enimmäismukautus olisi 
nostettava 1,6 prosentista 2,5 prosenttiin 
vuodessa. Näitä vertailuarvoja olisi 
mukautettava kauden 2026–2030 osalta 4–
50 prosenttia verrattuna kaudella 2013–
2020 sovellettavaan arvoon.

(31) Jotta voidaan ottaa paremmin 
huomioon teknologian kehitys ja 
mukauttaa vastaavat vertailuarvot 
asianomaiseen jakokauteen samalla kun 
varmistetaan päästövähennyskannustimet 
ja palkitaan asianmukaisesti innovoinnista, 
vertailuarvojen enimmäismukautus olisi 
nostettava 1,6 prosentista 2,5 prosenttiin 
vuodessa. Näitä vertailuarvoja olisi 
mukautettava kauden 2026–2030 osalta 4–
50 prosenttia verrattuna kaudella 2013–
2020 sovellettavaan arvoon. Mukautetut 
vertailuarvot olisi julkaistava heti, kun 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla, ja 
viimeistään ... [12 kuukauden kuluttua 
tämän muutosdirektiivin voimaantulosta], 
jotta mukautettuja vertailuarvoja voidaan 
soveltaa vuodesta 2026 alkaen. Jos 
ennakolta asetettavia vertailuarvoja ei 
voida määrittää yksittäiselle toimialalle tai 
sen osalle ja päästöoikeudet jaetaan 
yleisten vaihtoehtoisten menetelmien 
perusteella, on varmistettava, että 
asianomaisten toimialojen ja niiden osien 
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väliset erot otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Jos ennakolta asetettavia 
vertailuarvoja ei voida määrittää 
yksittäiselle toimialalle tai toimialan 
osalle, mutta kasvihuonekaasuja, joille 
voidaan jakaa maksuttomia 
päästöoikeuksia, kuitenkin syntyy, nämä 
päästöoikeudet olisi jaettava yleisten 
vaihtoehtoisten menetelmien perusteella.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Merkittävät välilliset kustannukset, 
jotka aiheutuvat sähkön hintoihin 
siirretyistä kasvihuonekaasupäästöjen 
kustannuksista, aiheuttavat tietyille aloille 
hiilivuodon riskin. Riskin lieventämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
taloudellisia toimenpiteitä välillisten 
kustannusten kompensoimiseksi. 
Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia eikä niistä 
saisi aiheutua epäasianmukaisia kilpailun 
vääristymiä sisämarkkinoilla.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Kattava lähestymistapa innovointiin 
on olennaisen tärkeä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarvittavia tutkimus- ja 
innovointitoimia tuetaan EU:n tasolla 
muun muassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmasta, johon sisältyy merkittävää 
rahoitusta ja uusia välineitä 
päästökauppajärjestelmään kuuluville 

(32) Kattava lähestymistapa innovointiin 
on olennaisen tärkeä Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tarvittavia tutkimus- ja 
innovointitoimia tuetaan EU:n tasolla 
muun muassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmasta, johon sisältyy merkittävää 
rahoitusta ja uusia välineitä 
päästökauppajärjestelmään kuuluville 
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aloille. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kansalliset täytäntöönpanosäännökset 
eivät haittaa innovaatioita ja että ne ovat 
teknologianeutraaleja.

aloille. Innovaatiorahaston suhteen olisi 
näin ollen pyrittävä synergiaan Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman kanssa ja 
soveltuvin osin muiden unionin 
rahoitusohjelmien kanssa. Jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että kansalliset 
täytäntöönpanosäännökset eivät haittaa 
innovaatioita ja että ne ovat 
teknologianeutraaleja.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Direktiivin 2003/87/EY 10 a 
artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 
innovaatiorahaston soveltamisalaa olisi 
laajennettava tukemaan innovointia 
vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin, 
jotka koskevat polttoaineiden kulutusta 
rakennuksissa ja tieliikenteessä. Lisäksi 
innovaatiorahastosta olisi tuettava 
investointeja meriliikenteen irrottamiseksi 
hiilestä, mukaan lukien investoinnit 
kestäviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, 
kuten vetyyn ja ammoniakkiin, jotka 
tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, 
sekä päästöttömiin 
käyttövoimateknologioihin, kuten 
tuuliteknologiaan. Kun otetaan huomioon, 
että asetuksessa xxxx/xxxx [FuelEU 
Maritime]52 vahvistetuista seuraamuksista 
saatavat tulot kohdennetaan 
innovaatiorahastoon varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 5 kohdan mukaisina ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
komission olisi varmistettava, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon tuki 
innovatiivisille hankkeille, joilla pyritään 
nopeuttamaan uusiutuvien ja vähähiilisten 
polttoaineiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa merenkulkualalla asetuksen 
xxxx/xxxx [FuelEU Maritime] 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Jotta voidaan 
varmistaa riittävä rahoitus innovointiin 

(33) Direktiivin 2003/87/EY 10 a 
artiklan 8 kohdassa tarkoitetun 
innovaatiorahaston soveltamisalaa olisi 
laajennettava tukemaan innovointia 
hiilettömiin ja vähähiilisiin teknologioihin, 
mukaan lukien teollisen ekosysteemin 
siirtymän kehityskululla yksilöityihin 
läpimurtoteknologioihin, ja prosesseihin, 
jotka koskevat polttoaineiden kulutusta 
rakennuksissa ja tieliikenteessä. Rahaston 
kautta tehtävien investointien olisi oltava 
täysin johdonmukaisia unionin ilmasto- 
ja ympäristöpolitiikan kanssa, mukaan 
lukien vuodelle 2030 asetetut unionin 
energia- ja ilmastotavoitteet ja vuodelle 
2050 asetettu unionin 
ilmastoneutraaliustavoite. Lisäksi 
innovaatiorahastosta olisi tuettava 
investointeja meriliikenteen irrottamiseksi 
hiilestä, mukaan lukien investoinnit 
kestäviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, 
kuten vetyyn ja ammoniakkiin, jotka 
tuotetaan uusiutuvista energialähteistä, 
sekä päästöttömiin 
käyttövoimateknologioihin, kuten 
tuuliteknologiaan. Sen varmistamiseksi, 
että innovaatiorahasto tukee innovointia 
merenkulkualalla, merenkulkualan 
innovoinnin ja hiilestä irtautumisen 
tukemiseen olisi käytettävä osa, joka on 
verrannollinen EU:n 
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tämän laajennetun soveltamisalan 
puitteissa, innovaatiorahastoa olisi 
täydennettävä 50 miljoonalla 
päästöoikeudella, jotka saadaan osittain 
päästöoikeuksista, jotka muuten voitaisiin 
huutokaupata, ja osittain päästöoikeuksista, 
jotka muutoin voitaisiin jakaa maksutta, 
kustakin lähteestä innovaatiorahastolle 
myönnettävän rahoituksen nykyisen 
osuuden mukaisesti.

päästökauppajärjestelmän laajentamisesta 
meriliikenteeseen saataviin 
päästöoikeuksiin. Kun otetaan huomioon, 
että asetuksessa xxxx/xxxx [FuelEU 
Maritime]52 vahvistetuista seuraamuksista 
saatavat tulot kohdennetaan 
innovaatiorahastoon varainhoitoasetuksen 
21 artiklan 5 kohdan mukaisina ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
komission olisi varmistettava, että otetaan 
asianmukaisesti huomioon tuki 
innovatiivisille hankkeille, joilla pyritään 
nopeuttamaan uusiutuvien ja vähähiilisten 
polttoaineiden kehittämistä ja 
käyttöönottoa merenkulkualalla asetuksen 
xxxx/xxxx [FuelEU Maritime] 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Jotta voidaan 
varmistaa riittävä rahoitus innovointiin 
tämän laajennetun soveltamisalan 
puitteissa, innovaatiorahastoa olisi 
täydennettävä 50 miljoonalla 
päästöoikeudella, jotka saadaan osittain 
päästöoikeuksista, jotka muuten voitaisiin 
huutokaupata, ja osittain päästöoikeuksista, 
jotka muutoin voitaisiin jakaa maksutta, 
kustakin lähteestä innovaatiorahastolle 
myönnettävän rahoituksen nykyisen 
osuuden mukaisesti.

__________________ __________________
52 [lisätään viittaus FuelEU Maritime -
asetukseen].

52 [lisätään viittaus FuelEU Maritime -
asetukseen].

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Innovaatiorahasto tukee hankkeita 
myöntämällä julkista rahoitusta ja tarjoaa 
siten yrityksille merkittäviä etuja niiden 
tuotteiden tai palvelujen kehittämiseksi. 
Innovaatiorahastosta rahoitettujen 
hankkeiden olisi näin ollen jaettava 
tietämystä muiden keskeisten hankkeiden 
sekä sellaisten unioniin sijoittautuneiden 
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tutkijoiden kanssa, joilla on tähän liittyvä 
legitiimi intressi.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Hiilen hinnanerosopimukset ovat 
tärkeä tekijä teollisuuden 
päästövähennysten käynnistämisessä, ja ne 
tarjoavat mahdollisuuden taata 
innovatiivisiin ilmastoystävällisiin 
teknologioihin investoiville hinta, joka 
palkitsee hiilidioksidipäästöjen 
vähennykset, jotka ylittävät EU:n 
päästökauppajärjestelmän nykyisten 
hintatasojen aikaansaamat vähennykset. 
Innovaatiorahaston soveltamisalaa olisi 
laajennettava useampien erilaisten 
toimenpiteiden tukemiseen, jotta se voisi 
tukea hankkeita kilpailutusmekanismien, 
kuten hiilen hinnanerosopimusten, kautta. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämäntyyppistä tukea 
koskevista täsmällisistä säännöistä.

(35) Hiilen hinnanerosopimukset ovat 
tärkeä tekijä teollisuuden 
päästövähennysten käynnistämisessä 
lisäämällä uuden teknologian käyttöä, ja 
ne tarjoavat mahdollisuuden taata 
innovatiivisiin ilmastoystävällisiin 
teknologioihin investoiville hinta, joka 
palkitsee hiilidioksidipäästöjen 
vähennykset, jotka ylittävät EU:n 
päästökauppajärjestelmän nykyisten 
hintatasojen aikaansaamat vähennykset. 
Innovaatiorahaston soveltamisalaa olisi 
laajennettava useampien erilaisten 
toimenpiteiden tukemiseen, jotta se voisi 
tukea hankkeita teknologianeutraalien 
kilpailutusmekanismien, kuten hiilen 
hinnanerosopimusten, kautta. Komission 
olisi tehtävä vaikutustenarviointi 
erityisesti tarjouskilpailumenettelyn 
kautta myönnettävän tuen vaihtoehdoista 
sekä tarjottavan rahoituksen määristä. 
Arvioinnin tulosten perusteella 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämäntyyppistä tukea 
koskevista täsmällisistä säännöistä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Modernisaatiorahaston 
soveltamisala olisi mukautettava unionin 
uusimpiin ilmastotavoitteisiin 
edellyttämällä, että investoinnit ovat 

(38) Modernisaatiorahaston 
soveltamisala olisi mukautettava unionin 
uusimpiin ilmastotavoitteisiin 
edellyttämällä, että investoinnit ovat 
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yhdenmukaisia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja asetuksen (EU) 
2021/1119 tavoitteiden kanssa, ja 
poistamalla tuki fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyviltä investoinneilta. Lisäksi 
modernisaatiorahaston osuus, joka on 
osoitettava ensisijaisiin investointeihin, 
olisi nostettava 80 prosenttiin, 
energiatehokkuus olisi asetettava etusijalle 
kysyntäpuolella ja kotitalouksien 
tukeminen energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi, myös maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla, olisi sisällytettävä 
ensisijaisten investointien piiriin.

kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan mukaisia ja 
yhdenmukaisia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja asetuksen (EU) 
2021/1119 tavoitteiden kanssa, ja että 
poistetaan tuki fossiilisiin polttoaineisiin 
liittyviltä investoinneilta. Lisäksi 
modernisaatiorahaston osuus, joka on 
osoitettava ensisijaisiin investointeihin, 
olisi nostettava 90 prosenttiin ja 
energiatehokkuus olisi asetettava etusijalle. 
Modernisaatiorahastosta olisi tuettava 
myös työvoiman tasapuolista ja 
oikeudenmukaista siirtymää uudelleen- ja 
täydennyskoulutuksella, ja kotitalouksien 
tukeminen energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi, myös maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla, olisi sisällytettävä 
ensisijaisten investointien piiriin, kuten 
myös rakennusten ekosysteemin 
kestävyyden tukeminen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet voivat olla tärkeitä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
aloilla, joilla hiilestä irtautuminen on 
vaikeaa. Jos kierrätettyjä hiilipitoisia 
polttoaineita ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä ja 
kaasumaisia polttoaineita tuotetaan talteen 
otetusta hiilidioksidista jonkin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
toiminnan yhteydessä, päästöt olisi 
laskettava kyseiseen toimintaan kuuluviksi. 
Sen varmistamiseksi, että muuta kuin 
biologista alkuperää olevat uusiutuvat 
polttoaineet ja kierrätetyt hiilipitoiset 
polttoaineet edistävät 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, ja 

(40) Muuta kuin biologista alkuperää 
olevat uusiutuvat nestemäiset ja 
kaasumaiset polttoaineet ja kierrätetyt 
hiilipitoiset polttoaineet voivat olla tärkeitä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
aloilla, joilla hiilestä irtautuminen on 
vaikeaa. Jos kierrätettyjä hiilipitoisia 
polttoaineita ja muuta kuin biologista 
alkuperää olevia uusiutuvia nestemäisiä ja 
kaasumaisia polttoaineita tuotetaan talteen 
otetusta hiilidioksidista jonkin tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvan 
toiminnan yhteydessä, päästöt olisi 
laskettava kyseiseen toimintaan kuuluviksi. 
Sen varmistamiseksi, että muuta kuin 
biologista alkuperää olevat uusiutuvat 
polttoaineet ja kierrätetyt hiilipitoiset 
polttoaineet edistävät 
kasvihuonekaasupäästövähennyksiä, ja 
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kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi 
tällaisten polttoaineiden osalta on 
asianmukaista nimenomaisesti laajentaa 14 
artiklan 1 kohdassa säädetty valta 
komission täytäntöönpanosäädöksiin, 
joissa vahvistetaan tarvittavat mukautukset 
mahdollisten hiilidioksidipäästöjen 
huomioon ottamiseksi ja kaksinkertaisen 
laskennan välttämiseksi, jotta voidaan 
varmistaa asianmukaisten kannustimien 
käyttöönotto, ottaen huomioon myös 
näiden polttoaineiden kohtelu direktiivin 
(EU) 2018/2001 mukaisesti.

kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi 
tällaisten polttoaineiden osalta on 
asianmukaista nimenomaisesti laajentaa 14 
artiklan 1 kohdassa säädetty valta 
komission täytäntöönpanosäädöksiin, 
joissa vahvistetaan tarvittavat mukautukset 
sille, miten ja missä mahdollisia 
hiilidioksidipäästöjä otetaan huomioon, ja 
kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi, 
jotta voidaan varmistaa asianmukaisten 
kannustimien käyttöönotto päästöjen 
talteenottamiseksi, ottaen huomioon myös 
näiden polttoaineiden kohtelu direktiivin 
(EU) 2018/2001 mukaisesti.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Koska hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi ja hiilidioksidin talteenotto ja 
hyötykäyttö voisivat olla ratkaisu muun 
muassa hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen ja tukea tällaisten 
päästöjen kierrätystä, komission olisi 
esitettävä mahdollisimman pian ehdotus 
hiilen poistamisen 
sertifiointimekanismista, jonka 
tarkoituksena on kannustaa ottamaan 
käyttöön hiilen poistamista ja 
kierrättämistä mahdollistavia 
teknologioita. Tällaisen mekanismin olisi 
mahdollistettava se, että sellaisten 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
palauttamista koskevaa velvoitetta 
vähennetään tai se perutaan, jotka 
otetaan talteen ja joita käytetään 
kierrätettyjen hiilipitoisten polttoaineiden 
ja uusiutuvien nestemäisten ja 
kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa, 
niin kauan kuin kyseiset päästöoikeudet 
kirjataan.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Yksinomaan biomassaa käyttävien 
laitosten jättäminen EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle 
on johtanut tilanteisiin, joissa paljon 
biomassaa polttavat laitokset ovat saaneet 
ansiottomia voittoja, koska ne ovat 
saaneet maksutta jaettuja päästöoikeuksia 
määrän, joka on huomattavasti suurempi 
kuin niiden todelliset päästöt. Sen vuoksi 
olisi otettava käyttöön biomassan, jonka 
päästökerroin on nolla, polttoa koskeva 
kynnysarvo, jonka ylittyessä laitokset 
jätettäisiin EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. 
Kynnysarvo 95 prosenttia on komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2019/33156 
2 artiklan 16 kohdassa vahvistetun 
epävarmuusmuuttujan mukainen.

Poistetaan.

__________________
56 Komission delegoitu asetus (EU) 
2019/331, annettu 19 päivänä joulukuuta 
2018, päästöoikeuksien 
yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa 
jakoa koskevien unionin laajuisten 
siirtymäsäännösten määrittämisestä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 
mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Innovointi ja uusien vähähiilisten 
teknologioiden kehittäminen rakennusten 
ja tieliikenteen aloilla ovat ratkaisevan 
tärkeitä sen varmistamiseksi, että nämä alat 

(54) Innovointi ja uusien vähähiilisten 
teknologioiden kehittäminen sekä niitä 
koskevat pilotti-, demonstrointi- ja käytön 
lisäämiseen liittyvät hankkeet rakennusten 
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edistävät kustannustehokkaasti odotettuja 
päästövähennyksiä. Sen vuoksi 150 
miljoonaa päästöoikeutta rakennusten ja 
tieliikenteen alojen päästökaupasta olisi 
asetettava innovaatiorahaston käyttöön 
kustannustehokkaiden päästövähennysten 
edistämiseksi.

ja tieliikenteen aloilla ovat ratkaisevan 
tärkeitä sen varmistamiseksi, että nämä alat 
edistävät kustannustehokkaasti odotettuja 
päästövähennyksiä. Sen vuoksi 
150 miljoonaa päästöoikeutta rakennusten 
ja tieliikenteen alojen päästökaupasta olisi 
asetettava innovaatiorahaston käyttöön 
kustannustehokkaiden päästövähennysten 
edistämiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 ge artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio seuraa tämän luvun 
täytäntöönpanoa ja mahdollisia 
suuntauksia sellaisten laivayhtiöiden 
osalta, jotka pyrkivät välttämään tämän 
direktiivin vaatimusten noudattamista. 
Komissio ehdottaa tarvittaessa 
toimenpiteitä tällaisen välttelyn 
estämiseksi.”

2. Komissio seuraa ja arvioi tämän 
luvun täytäntöönpanoa, mahdollisia 
suuntauksia ja haittavaikutuksia, jotka 
liittyvät muun muassa EU:n 
meriliikennealan kilpailukykyyn ja 
sellaisiin laivayhtiöihin, jotka pyrkivät 
välttämään tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamista, laatimalla kertomuksia, 
joissa tarkastellaan markkinoiden 
vääristymiä ja meriliikennealan 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
heikkenemistä. Komissio ottaa erityisesti 
huomioon niiden satamien aseman, joihin 
kohdistuu epäreilun kilpailun riski 
sellaisten satamien toiminnan johdosta, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan. Kertomusten on 
perustuttava ennalta määritettyihin 
kriteereihin, jotta ne olisivat 
vertailukelpoisia. Komissio yksilöi 
satamat, joihin kohdistuu suuri 
hiilivuodon riski, ja arvioi, onko kyseinen 
riski toteutunut viimeisimmän 
kertomuksen laatimisen jälkeen ja missä 
määrin se on toteutunut. Komissio 
analysoi suuntauksista muun muassa 
muutoksia unionin satamiin tehtävissä 
jälleenlaivauskäynneissä, 
naapurisatamista saapuvien matkojen 
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määrässä ja syöttöalusten 
satamakäynneissä sekä yleisiä muutoksia 
satamaliikenteessä unionin satamissa. 
Komissio toimittaa kertomukset Euroopan 
parlamentille viipymättä ja tämän jälkeen 
joka vuosi. 
Komissio ehdottaa tarvittaessa 
toimenpiteitä mahdollisten kielteisten 
vaikutusten estämiseksi. Komissio ryhtyy 
erityisesti kaikkiin asianmukaisiin, 
diplomaattisiin ja lainsäädännöllisiin 
toimenpiteisiin, mukaan lukien tämän 
direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
satamiin, joihin tätä direktiiviä ei vielä 
sovelleta, hiilivuodon estämiseksi näihin 
satamiin.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
huutokaupataan sellaisen rahaston 
perustamiseksi, jolla parannetaan 
energiatehokkuutta ja nykyaikaistetaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden, jäljempänä 
’edunsaajajäsenvaltiot’, 
energiajärjestelmiä, kuten 10 d artiklassa 
säädetään, jäljempänä 
’modernisaatiorahasto’. Tämän 
päästöoikeuksien määrän 
edunsaajajäsenvaltioita ovat ne 
jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohden 
markkinahintoina oli alle 60 prosenttia 
unionin keskiarvosta vuonna 2013. Tätä 
päästöoikeuksien määrää vastaavat varat 
jaetaan liitteessä II b olevan A osan 
mukaisesti.

”Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
huutokaupataan sellaisen rahaston 
perustamiseksi, jolla parannetaan 
energiatehokkuutta, vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä ja 
nykyaikaistetaan tiettyjen jäsenvaltioiden, 
jäljempänä ’edunsaajajäsenvaltiot’, 
energiajärjestelmiä, kuten 10 d artiklassa 
säädetään, jäljempänä 
’modernisaatiorahasto’. Tämän 
päästöoikeuksien määrän 
edunsaajajäsenvaltioita ovat ne 
jäsenvaltiot, joiden BKT asukasta kohden 
markkinahintoina oli alle 60 prosenttia 
unionin keskiarvosta vuonna 2013. Tätä 
päästöoikeuksien määrää vastaavat varat 
jaetaan liitteessä II b olevan A osan 
mukaisesti.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 1 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Edellisessä kohdassa tarkoitettu 
ylimääräinen määrä päästöoikeuksia 
voidaan käyttää tukea saavien 
jäsenvaltioiden ja niitä ympäröivien 
alhaisen kasvun raja-alueiden välisten 
rajatylittävien hankkeiden 
rahoittamiseksi.”

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 5 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(d a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
5. Komissio seuraa Euroopan 
päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa. Se 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päästöoikeusmarkkinoiden 
toiminnasta ja muista asiaankuuluvista 
ilmasto- ja energiapolitiikoista vuosittain 
kertomuksen, mukaan lukien 
huutokauppojen toiminta, likviditeetti ja 
kaupatut määrät, sekä yhteenvedon 10 a 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja 
taloudellisia toimenpiteitä koskevista 
jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista. 
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa 
varmistettava, että asiaa koskevat tiedot 
toimitetaan komissiolle vähintään kaksi 
kuukautta ennen kuin komissio hyväksyy 
kertomuksen.

”5. Komissio seuraa Euroopan 
päästöoikeusmarkkinoiden toimintaa. Se 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päästöoikeusmarkkinoiden 
toiminnasta ja muista asiaankuuluvista 
ilmasto- ja energiapolitiikoista vuosittain 
kertomuksen, mukaan lukien 
huutokauppojen toiminta, markkinoilla 
toimivien sijoittajien kaltaisten 
päästöoikeusmarkkinoiden ulkopuolisten 
toiminnanharjoittajien rooli ja 
vaikutukset, likviditeetti ja kaupatut 
määrät, sekä yhteenvedon 10 a artiklan 6 
kohdassa tarkoitettuja taloudellisia 
toimenpiteitä koskevista jäsenvaltioiden 
toimittamista tiedoista. Jäsenvaltioiden on 
tarvittaessa varmistettava, että asiaa 
koskevat tiedot toimitetaan komissiolle 
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vähintään kaksi kuukautta ennen kuin 
komissio hyväksyy kertomuksen.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Niiden laitosten osalta, joita koskee 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2012/27/EU(*) 8 artiklan 
4 kohdan mukainen energiakatselmuksen 
suorittamista koskeva velvoite [artikla 
saatetaan ajan tasalle tarkistetun direktiivin 
kanssa], päästöoikeuksia jaetaan maksutta 
täysimääräisesti ainoastaan siinä 
tapauksessa, että katselmusta koskevan 
kertomuksen suositukset pannaan 
täytäntöön, jos kyseisten investointien 
takaisinmaksuaika on enintään viisi vuotta 
ja kyseisten investointien kustannukset 
ovat oikeasuhteisia. Muussa tapauksessa 
maksutta jaettavien päästöoikeuksien 
määrää vähennetään 25 prosenttia. 
Maksutta jaettavien päästöoikeuksien 
määrää ei saa vähentää, jos 
toiminnanharjoittaja osoittaa 
toteuttaneensa muita toimenpiteitä, jotka 
johtavat katselmusta koskevassa 
kertomuksessa suositeltuja toimenpiteitä 
vastaaviin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiin. Ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on 
mukautettava vastaavasti.

”Niiden yritysten tai kunnallisten laitosten 
osalta, joita koskee Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU(*) 
8 artiklan mukainen 
energianhallintajärjestelmän 
toteuttamista koskeva velvoite [artikla 
saatetaan ajan tasalle tarkistetun direktiivin 
kanssa], päästöoikeuksia jaetaan maksutta 
täysimääräisesti ainoastaan siinä 
tapauksessa, että kyseisellä yrityksellä tai 
laitoksella on energianhallintajärjestelmä. 
Jos energianhallintajärjestelmä on 
direktiivin 2012/27/EU mukaisesti 
pakollinen, päästöoikeuksia jaetaan 
maksutta täysimääräisesti ainoastaan 
siinä tapauksessa, että katselmusta 
koskevan kertomuksen suositukset pannaan 
täytäntöön, jos kyseisten investointien 
takaisinmaksuaika on enintään kuusi 
vuotta ja kyseisten investointien 
kustannukset ovat oikeasuhteisia samalla 
varmistaen, että toimenpiteillä 
parannetaan vaatimustenmukaisen 
toimijan energiatehokkuutta. Muussa 
tapauksessa laitoksen osalta maksutta 
jaettavien päästöoikeuksien määrää 
vähennetään 15–40 prosenttia suhteessa 
kertomuksen suosituksia vastaavaan 
päästöjen määrään.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta – i alakohta – toinen alakohta
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Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 kohta – 2 b alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maksutta jaettavia päästöoikeuksia ei 
myönnetä toimialoilla tai toimialojen osilla 
toimiville laitoksille, jos ne kuuluvat 
muiden asetuksessa (EU).../... [viittaus: 
CBAM](**) vahvistettujen hiilivuodon 
riskin torjumiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden piiriin. Ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on 
mukautettava vastaavasti.

Maksutta jaettavia päästöoikeuksia ei 
myönnetä toimialoilla tai toimialojen osilla 
toimiville laitoksille, jos ne kuuluvat 
muiden asetuksessa (EU).../... [viittaus: 
CBAM](**) vahvistettujen hiilivuodon 
riskin torjumiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden piiriin, kun on arvioitu ja 
todennettu, että CBAM on kaikilta osin 
tehokas hiilivuodon riskin torjunnassa 
sekä unionin markkinoilla että 
vientimarkkinoilla. Ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on 
mukautettava vastaavasti. 

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Jotta voidaan tarjota lisäkannustimia 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja energiatehokkuuden parantamiseksi, 
määritettyjä unionin laajuisia ennakolta 
asetettuja vertailuarvoja on tarkistettava 
ennen kautta 2026–2030, jotta olemassa 
olevien tuotteiden vertailuarvojen 
määritelmiä ja järjestelmän rajoja voidaan 
mahdollisesti muuttaa.”

”Jotta voidaan tarjota lisäkannustimia 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja energiatehokkuuden parantamiseksi, 
määritettyjä unionin laajuisia ennakolta 
asetettuja vertailuarvoja on tarkistettava 
mahdollisimman pian ja viimeistään ... 
[12 kuukauden kuluttua tämän 
muutosdirektiivin voimaantulopäivästä], 
jotta olemassa olevien tuotteiden 
vertailuarvojen määritelmiä ja järjestelmän 
rajoja voidaan mahdollisesti muuttaa, 
varmistaen, että päästöoikeuksien 
maksutta jakaminen jonkin tuotteen 
tuotantoon on raaka-aineesta tai 
tuotantoprosessin tyypistä riippumatonta, 
edellyttäen, että tuotantoprosesseilla on 
sama tarkoitus, ja että siinä otetaan 
huomioon materiaalien kiertokäytön 
mahdollisuus tai että laitoksia, joiden 
prosessit ovat osittain tai täysin 
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hiilivapaita, ei jätetä vertailuarvojen 
ulkopuolelle tai estetä osallistumasta 
vertailuarvoihin. Mukautetut 
vertailuarvot on julkaistava heti, kun 
tarvittavat tiedot ovat saatavilla, jotta 
näitä mukautettuja vertailuarvoja voidaan 
soveltaa vuodesta 2026 alkaen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa 
säädetään, näiden tuotteiden tuotantoon 
sovelletaan asetuksen [CBAM] 
ensimmäisinä toimintavuosina maksutta 
jaettavia päästöoikeuksia vähennettyinä 
määrinä. Näiden tuotteiden tuotantoon on 
sovellettava maksutta jaettavia 
päästöoikeuksia vähentävää kerrointa 
(CMAM-kerroin). CMAM-kerroin on 
100 prosenttia [CBAM-asetuksen] 
voimaantulosta vuoden 2025 loppuun ja 
90 prosenttia vuonna 2026, ja se laskee 
10 prosenttiyksikköä vuodessa, joten 
kymmenentenä vuonna se on 0 prosenttia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, asetuksen [CBAM] 
liitteessä I lueteltujen tuotteiden 
tuotantoon sovelletaan kyseisen asetuksen 
ensimmäisinä toimintavuosina maksutta 
jaettavia päästöoikeuksia vähennettyinä 
määrinä. Kyseisten tuotteiden tuotantoon 
on sovellettava maksutta jaettavia 
päästöoikeuksia vähentävää kerrointa 
(CBAM-kerroin). CBAM-kerroin on 
100 prosenttia [CBAM-asetuksen] 
voimaantulopäivästä] vuoden 2027 
loppuun, ja se on riippuvainen asetuksen 
(EU) .../... [CBAM-asetus] 36 artiklan 
3 kohdan d alakohdan mukaisen 
toimintavaiheen soveltamisesta, ja se 
laskee siirtymävaiheen aikana 10 
prosenttiyksikköä vuodesta 2028 vuoteen 
2030, minkä jälkeen se laskee 
17,5 prosenttiyksikköä vuodessa, jolloin 
vuoteen 2034 mennessä se on 0 prosenttia.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 a kohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa vuoden 2029 loppuun 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asetuksen (EU) .../... [CBAM-
asetus, 30 artiklan (uusi) 2 a kohta] 
mukaisen yksityiskohtaisen 
vaikutustenarvioinnin siitä, miten 
tehokkaasti hiilirajamekanismi torjuu 
hiilivuodon riskiä unionin markkinoilla. 
Jos arviointi osoittaa, että 
hiilirajamekanismi ei tarjoa riittävää 
suojaa hiilivuotoa vastaan, CBAM-
kerrointa olisi mukautettava 
väliaikaisesti, kunnes hyväksytään 
toimenpiteet sellaisen hiilivuodon suojan 
varmistamiseksi, joka vastaa sen 
korvaaman ilmaisjakojärjestelmän 
antamaa suojaa. Komissio liittää 
arviointiin tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 1 a kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistamiseksi ensimmäistä alakohtaa ei 
sovelleta osaan sellaisesta unionin 
tuotannosta, joka on tarkoitettu vietäväksi 
kolmansiin maihin, joissa ei ole 
päästökauppajärjestelmää tai vastaavia 
järjestelyjä. Komissio esittää [CBAM-
asetuksessa] määritetyn siirtymäkauden 
loppuun mennessä yksityiskohtaisen 
arvioinnin vaikutuksista, joita 
hiilirajamekanismin soveltamisalaan 
kuuluvista toimialoista aiheutuu unionin 
viennille, ja maailmanlaajuisten 
päästöjen määrästä. Arviointiin on 
liitettävä kaikki tarvittavat toimenpiteet ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset, joilla 
hiilidioksidikustannukset tasataan 
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kolmansien maiden erilaisten 
hinnoittelujärjestelmien kanssa. Kaikkien 
kyseisten toimenpiteiden ja ehdotusten on 
oltava WTO:n sääntöjen mukaisia.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 2 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) Lisätään kolmanteen alakohtaan 
d alakohta seuraavasti:

iii) Lisätään kolmanteen alakohtaan 
alakohdat seuraavasti:

”d) jos vuotuinen vähennys on yli 
2,5 prosenttia tai alle 0,2 prosenttia, 
vertailuarvot kaudeksi 2026–2030 ovat 
kautena 2013–2020 sovellettavat 
vertailuarvot vähennettynä toisella näistä 
kahdesta prosenttiosuudesta sen mukaan, 
kumpi on merkityksellinen kunkin vuoden 
osalta vuosien 2008 ja 2028 välillä.”

”d) jos vuotuinen vähennys on yli 
2,5 prosenttia tai alle 0,2 prosenttia, 
vertailuarvot kaudeksi 2026–2030 ovat 
kautena 2013–2020 sovellettavat 
vertailuarvot vähennettynä toisella näistä 
kahdesta prosenttiosuudesta sen mukaan, 
kumpi on merkityksellinen kunkin vuoden 
osalta vuosien 2008 ja 2028 välillä.

d a) Määrittäessään vertailuarvoja 
toisessa alakohdassa tarkoitetuille 
vaihtoehtoisille menetelmille komissio voi 
tarvittaessa harkita alakohtaisten 
vaihtoehtoisten menetelmien 
käyttöönottoa. Jos ennakolta asetettavia 
vertailuarvoja ei voida määrittää 
yksittäiselle toimialalle tai toimialan 
osalle, mutta kasvihuonekaasuja, joille 
voidaan jakaa maksuttomia 
päästöoikeuksia, kuitenkin syntyy, nämä 
päästöoikeudet on jaettava yleisten 
vaihtoehtoisten menetelmien perusteella.”

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

365 miljoonaa päästöoikeutta määrästä, 
joka voitaisiin muutoin jakaa maksutta 
tämän artiklan nojalla, ja 85 miljoonaa 
päästöoikeutta määrästä, joka voitaisiin 
muutoin huutokaupata 10 artiklan nojalla, 
sekä 10 a artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitetusta maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien vähennyksestä johtuvat 
päästöoikeudet on osoitettava rahastolle, 
jonka tarkoituksena on tukea innovointia 
vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin 
sekä edistää saasteettomuustavoitteita, 
jäljempänä ’innovaatiorahasto’. 
Päästöoikeuksia, joita ei myönnetä ilma-
alusten käyttäjille niiden toiminnan 
päättymisen vuoksi ja joita ei tarvita 
kattamaan kyseisten toiminnanharjoittajien 
palautusten vajetta, on käytettävä myös 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun 
innovaatiotukeen.

365 miljoonaa päästöoikeutta määrästä, 
joka voitaisiin muutoin jakaa maksutta 
tämän artiklan nojalla, ja 85 miljoonaa 
päästöoikeutta määrästä, joka voitaisiin 
muutoin huutokaupata 10 artiklan nojalla, 
sekä 10 a artiklan 1 a kohdassa 
tarkoitetusta maksutta jaettavien 
päästöoikeuksien vähennyksestä johtuvat 
päästöoikeudet on osoitettava rahastolle, 
jonka tarkoituksena on tukea innovointia 
vähähiilisiin teknologioihin ja prosesseihin 
sekä edistää saasteettomuustavoitteita, 
jäljempänä ’innovaatiorahasto’. Rahastosta 
tuettavien investointien on oltava kaikilta 
osin yhdenmukaisia unionin ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan kanssa. 
Päästöoikeuksia, joita ei myönnetä ilma-
alusten käyttäjille niiden toiminnan 
päättymisen vuoksi ja joita ei tarvita 
kattamaan kyseisten toiminnanharjoittajien 
palautusten vajetta, on käytettävä myös 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun 
innovaatiotukeen.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi markkinavakausvarannosta peräisin 
olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla 
päästöoikeudella täydennetään jäljellä 
olevia, 300 miljoonasta päästöoikeudesta 
saatavia tuloja, jotka ovat käytettävissä 
kaudella 2013–2020 komission päätöksen 
2010/670/EU(*) mukaisesti, ja niitä 
käytetään oikea-aikaisesti ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun 
innovaatiotukeen. Lisäksi asetuksen (EU) 
[FuelEU Maritime] 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut ulkoiset käyttötarkoitukseensa 

Lisäksi markkinavakausvarannosta peräisin 
olevalla 50 miljoonalla jakamattomalla 
päästöoikeudella täydennetään jäljellä 
olevia, 300 miljoonasta päästöoikeudesta 
saatavia tuloja, jotka ovat käytettävissä 
kaudella 2013–2020 komission päätöksen 
2010/670/EU(*) mukaisesti, ja niitä 
käytetään oikea-aikaisesti ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuun innovaatio- ja 
käyttöönottotukeen. Lisäksi asetuksen 
(EU) [FuelEU Maritime] 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut ulkoiset 
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sidotut tulot osoitetaan 
innovaatiorahastoon, ja niitä hallinnoidaan 
tämän kohdan mukaisesti.

käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 
osoitetaan innovaatiorahastoon, ja niitä 
hallinnoidaan tämän kohdan mukaisesti. 
Merenkulkualan innovoinnin ja hiilestä 
irtautumisen tukemiseen on käytettävä 
sellainen osa innovaatiorahastosta, joka 
on verrannollinen päästöoikeuksiin, jotka 
saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän 
laajentamisesta meriliikenteeseen.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiorahasto kattaa liitteessä I ja 
liitteessä III luetellut alat, mukaan lukien 
ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja 
hyödyntäminen, joka vaikuttaa 
merkittävästi ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, ja hiili-intensiivisten 
tuotteiden korvaaminen liitteessä I 
luetelluilla aloilla tuotetuilla tuotteilla, 
minkä lisäksi innovaatiorahasto osaltaan 
edistää ympäristön kannalta turvalliseen 
hiilidioksidin talteenottoon ja geologiseen 
varastointiin tähtäävien hankkeiden 
rakentamista ja toimintaa sekä 
innovatiivisia uusiutuvien energialähteiden 
ja energian varastoinnin teknologioita 
maantieteellisesti tasapainoisesti 
jakautuneissa paikoissa. 
Innovaatiorahastosta voidaan myös tukea 
läpimurtoteknologioita ja -infrastruktuureja 
meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi sekä vähähiilisten ja 
hiilettömien polttoaineiden tuottamiseksi 
ilmailu-, rautatie- ja tieliikenteen käyttöön. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
[CBAM-asetuksen] soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla toteutettaviin hankkeisiin, 
joilla tuetaan vähähiilisiä teknologioita, 
hiilidioksidin talteenottoa ja 

Innovaatiorahasto kattaa liitteessä I ja 
liitteessä III luetellut alat, mukaan lukien 
ympäristön kannalta turvallinen 
hiilidioksidin talteenotto ja 
hyödyntäminen, joka vaikuttaa 
merkittävästi ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, ja hiili-intensiivisten 
tuotteiden ja prosessien korvaaminen 
liitteessä I luetelluilla aloilla tuotetuilla 
tuotteilla, minkä lisäksi innovaatiorahasto 
osaltaan edistää ympäristön kannalta 
turvalliseen hiilidioksidin talteenottoon, 
kuljettamiseen ja geologiseen varastointiin 
(CCS, mukaan lukien BECCS ja DACCS) 
tähtäävien hankkeiden rakentamista ja 
toimintaa sekä innovatiivisia uusiutuvien 
energialähteiden ja energian varastoinnin 
teknologioita. Innovaatiorahastosta tuetaan 
myös läpimurtoteknologioita ja -
infrastruktuureja meriliikenteen ja 
ilmailualan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, mukaan lukien hankkeet, 
joilla puututaan ilmailun 
kokonaisilmastovaikutukseen, sekä 
vähähiilisten ja hiilettömien polttoaineiden 
ja teknologioiden tuottamiseksi ilmailu-, 
rautatie- ja tieliikenteen käyttöön pyrkien 
samalla löytämään synergioita Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman ja erityisesti 
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hyödyntämistä, hiilidioksidin talteenottoa 
ja varastointia, uusiutuvaa energiaa sekä 
energian varastointia koskevaa innovointia 
tavalla, joka edistää ilmastonmuutoksen 
hillitsemistä.

eurooppalaisten kumppanuuksien kanssa 
sekä muiden asiaankuuluvien EU:n 
ohjelmien kanssa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä [CBAM-asetuksen] 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, 
erityisesti vientialoilla, toteutettaviin 
hankkeisiin, joilla tuetaan vähähiilisiä ja 
hiilettömiä teknologioita, hiilidioksidin 
talteenottoa ja hyödyntämistä, 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, 
hiilidioksidin kuljettamista, uusiutuvaa 
energiaa sekä energian varastointia 
koskevaa innovointia tavalla, joka edistää 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä. 
Innovaatiorahastosta tuetaan myös 
innovoivien teknologioiden käyttöönottoa 
ja käytön lisäämistä edellyttäen, että ne 
voivat merkittävästi vähentää päästöjä ja 
edistävät osaltaan talouden hiilestä 
irtautumista ja energian ja raaka-
aineiden säästöjä. 

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien jäsenvaltioiden alueilla 
toteutettavat hankkeet, myös 
pienimuotoiset hankkeet, ovat 
tukikelpoisia. Tukea saavien 
teknologioiden on oltava innovatiivisia ja 
niiden ei tule olla kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisia samassa mittakaavassa 
ilman tukea, mutta niiden on edustettava 
läpimurtoratkaisuja tai oltava riittävän 
kypsiä soveltamista varten esikaupallisessa 
mittakaavassa.

Kaikkien jäsenvaltioiden alueilla 
toteutettavat hankkeet, myös 
pienimuotoiset ja keskikokoiset hankkeet, 
ovat tukikelpoisia. Tukea saavien 
teknologioiden on oltava innovatiivisia ja 
niiden ei tule olla kaupallisesti 
toteuttamiskelpoisia samassa mittakaavassa 
ilman tukea, mutta niiden on edustettava 
läpimurtoratkaisuja tai ratkaisuja, joita ei 
vielä voi toteuttaa kaupallisesti, tai oltava 
teknologian kannalta riittävän kypsiä 
soveltamista varten kaupallisessa 
mittakaavassa.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeet on valittava objektiivisten ja 
avointen perusteiden mukaisesti ottaen 
tarvittaessa huomioon, missä määrin 
hankkeilla edistetään päästövähennysten 
saavuttamista, jotka ovat selvästi alle 2 
kohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen. 
Hankkeilla on oltava potentiaalia laajaan 
soveltamiseen tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä aiheutuvien kustannusten 
merkittävään vähentämiseen 
asiaankuuluvilla toimialoilla. Hiilidioksidin 
talteenottoon ja hyödyntämiseen liittyvien 
hankkeiden on johdettava päästöjen 
nettovähennykseen ja varmistettava 
hiilidioksidipäästöjen välttäminen tai 
pysyvä varastointi. Ehdotuspyyntöjen 
kautta myönnettyjen avustusten 
tapauksessa enintään 60:a prosenttia 
hankkeiden asiaankuuluvista 
kustannuksista voidaan tukea, ja näistä 
kustannuksista enintään 40:n prosentin ei 
tarvitse olla riippuvainen 
kasvihuonekaasupäästöjen todennetusta 
välttämisestä, sillä edellytyksellä, että 
ennalta määritetyt välitavoitteet 
saavutetaan käytetyllä teknologialla. 
Tarjouskilpailumenettelyn kautta 
myönnetyn tuen sekä teknisen avun 
tapauksessa enintään 100:aa prosenttia 
hankkeiden asiaankuuluvista 
kustannuksista voidaan tukea.

Hankkeet on valittava avoimella 
valintamenettelyllä teknologianeutraalisti 
ja objektiivisten ja avointen perusteiden 
mukaisesti ottaen tarvittaessa huomioon, 
missä määrin hankkeilla edistetään 
päästövähennysten saavuttamista, jotka 
ovat selvästi alle 2 kohdassa tarkoitettujen 
vertailuarvojen. Hankkeilla on oltava 
potentiaalia laajaan soveltamiseen tai 
vähähiiliseen talouteen siirtymisestä 
aiheutuvien kustannusten merkittävään 
vähentämiseen asiaankuuluvilla 
toimialoilla. Hiilidioksidin talteenottoon ja 
hyödyntämiseen liittyvien hankkeiden on 
johdettava päästöjen nettovähennykseen ja 
varmistettava hiilidioksidipäästöjen 
välttäminen tai pysyvä varastointi. 
Ehdotuspyyntöjen kautta myönnettyjen 
avustusten tapauksessa enintään 60:a 
prosenttia hankkeiden asiaankuuluvista 
kustannuksista voidaan tukea, ja näistä 
kustannuksista enintään 40:n prosentin ei 
tarvitse olla riippuvainen 
kasvihuonekaasupäästöjen todennetusta 
välttämisestä, sillä edellytyksellä, että 
ennalta määritetyt välitavoitteet 
saavutetaan käytetyllä teknologialla. 
Tarjouskilpailumenettelyn kautta 
myönnetyn tuen sekä teknisen avun 
tapauksessa enintään 100:aa prosenttia 
hankkeiden asiaankuuluvista 
kustannuksista voidaan tukea. Komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarjouskilpailumenettelyn kautta 
myönnettävän tuen vaihtoehdoista.

Tarkistus 38
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiorahastosta rahoitetuilta 
hankkeilta on edellytettävä tietämyksen 
jakamista muiden keskeisten hankkeiden 
sekä sellaisten EU:hun sijoittautuneiden 
tutkijoiden kanssa, joilla on tähän liittyvä 
legitiimi intressi. Komission on 
määriteltävä tietämyksen jakamisen ehdot 
ehdotuspyynnöissä.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta 
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuspyyntöjen on oltava avoimia ja 
läpinäkyviä, ja niissä on selkeästi 
määritettävä, minkä tyyppistä teknologiaa 
voidaan tukea. Komissio varmistaa 
ehdotuspyyntöjä valmistellessaan, että 
kaikki EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluvat alat, myös merenkulkuala, ovat 
asianmukaisesti edustettuina. Komissio 
toteuttaa toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että ehdotuspyynnöistä 
tiedotetaan mahdollisimman laajasti ja 
erityisesti pk-yrityksille.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 23 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi koskien 
innovaatiorahaston toiminnan sääntöjä, 
mukaan lukien valintamenettelyt ja -
perusteet, sekä tukikelpoisia aloja ja tuen 
eri tyyppejä koskevia teknisiä vaatimuksia.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 23 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin 
täydentämiseksi koskien 
innovaatiorahaston toiminnan sääntöjä, 
mukaan lukien valintamenettelyt ja -
perusteet ja pk-yritysten osallistuminen, 
sekä tukikelpoisia aloja ja tuen eri tyyppejä 
koskevia teknisiä vaatimuksia. Reilun ja 
oikeudenmukaisen siirtymän 
varmistamiseksi valintaperusteissa on 
otettava huomioon ympäristö- ja 
sosiaaliset takeet välineenä kestävän 
kehityksen asteittaisessa yhdentämisessä 
vuodelle 2030 asetettujen unionin 
energia- ja ilmastotavoitteiden ja vuodelle 
2050 asetetun 
ilmastoneutraaliustavoitteen 
saavuttamiseksi. Jos tukea myönnetään 
hiilen hinnanerosopimusten avulla, 
delegoiduissa säädöksissä on sallittava 
teknologianeutraalit 
kilpailutusmekanismit.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 c artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) Korvataan 10 c artiklan 7 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”Jäsenvaltioiden on vaadittava edun 
saavia sähköä tuottavia laitoksia ja 
verkonhaltijoita raportoimaan viimeistään 
kunkin vuoden 28 päivänä helmikuuta 
niiden valittujen investointien 
täytäntöönpanosta, mukaan lukien 
maksutta jaettujen päästöoikeuksien ja 
investoinneista aiheutuneiden kulujen 
tasapaino ja tuettujen investointien tyypit. 
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Jäsenvaltioiden on raportoitava tästä 
komissiolle, ja komissio julkistaa nämä 
raportit.”

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
10 c a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lisätään 10 c artiklan jälkeen 
artikla seuraavasti:

”10 c a artikla
Siirtymäajan maksutta jaettavat 

päästöoikeudet energiantuotantoalan 
nykyaikaistamiseksi

Kaikki energia-alan nykyaikaistamista 
varten maksutta jaettavat päästöoikeudet, 
joita ei ole jaettu toiminnanharjoittajille 
asianomaisissa jäsenvaltioissa 31 päivään 
joulukuuta 2023 mennessä, lisätään 
niiden päästöoikeuksien 
kokonaismäärään, jotka asianomainen 
jäsenvaltio saa huutokaupattavaksi 
10 artiklan 2 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myös 
käyttää osan näistä päästöoikeuksista tai 
kaikki päästöoikeudet 10 d artiklan 
mukaisesti modernisaatiorahaston 
puitteissa tehtävien investointien 
tukemiseksi.”

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan kaudeksi 2021–2030 rahasto Perustetaan kaudeksi 2021–2030 rahasto 
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tukemaan edunsaajajäsenvaltioiden 
ehdottamia investointeja, mukaan lukien 
pienimuotoisten investointihankkeiden 
rahoitus, energiajärjestelmien 
nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi, jäljempänä 
’modernisaatiorahasto’. 
Modernisaatiorahasto rahoitetaan 
10 artiklan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saaduilla tuloilla kyseisessä 
artiklassa tarkoitettujen 
edunsaajajäsenvaltioiden osalta.

tukemaan edunsaajajäsenvaltioiden 
ehdottamia investointeja, mukaan lukien 
pienimuotoisten investointihankkeiden 
rahoitus, ja jonka toimintaan 
sidosryhmien, tarvittaessa 
työmarkkinaosapuolten, on tarkoitus 
osallistua työntekijöiden 
oikeudenmukaisen siirtymän 
varmistamiseksi, myös alueiden, 
kaupunkien ja paikallisten yhteisöjen 
tasolla, energiajärjestelmien 
nykyaikaistamiseksi ja energiatehokkuuden 
parantamiseksi sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi, jäljempänä 
’modernisaatiorahasto’. 
Modernisaatiorahasto rahoitetaan 
10 artiklan mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saaduilla tuloilla kyseisessä 
artiklassa tarkoitettujen 
edunsaajajäsenvaltioiden osalta.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuettujen investointien on oltava tämän 
direktiivin tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä 
joulukuuta 2019 annetun komission 
tiedonannon(*) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119(**) 
sekä Pariisin sopimuksessa esitettyjen 
pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia. 
Modernisaatiorahastosta ei anneta tukea 
fossiilisia polttoaineita käyttäville 
energiantuotantolaitoksille.”

Tuettujen investointien on oltava tämän 
direktiivin tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta 11 päivänä 
joulukuuta 2019 annetun komission 
tiedonannon(*) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2021/1119(**) 
sekä Pariisin sopimuksessa esitettyjen 
pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisia. 
Modernisaatiorahastosta tuettavien 
investointien on oltava kaikilta osin 
yhdenmukaisia unionin ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan kanssa. 
Modernisaatiorahastosta ei anneta tukea 
fossiilisia polttoaineita käyttäville 
energiantuotantolaitoksille.”

______________ _________________
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(*) COM(2019) 640 final. (*) COM(2019)0640 final.

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1119, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 2021, puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) 
N:o 401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) (EUVL L 243, 9.7.2021, 
s. 1).”

(**) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2021/1119, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 2021, puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi sekä asetusten (EY) 
N:o 401/2009 ja (EU) 2018/1999 
muuttamisesta (eurooppalainen 
ilmastolaki) (EUVL L 243, 9.7.2021, 
s. 1).”

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”2. Vähintään 80 prosenttia 
modernisaatiorahastosta saatavista varoista 
on käytettävä tukemaan investointeja 
seuraaviin:

”2. Vähintään 90 prosenttia 
modernisaatiorahastosta saatavista varoista 
on käytettävä tukemaan investointeja 
seuraaviin:

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusiutuvista lähteistä saatavan 
sähkön tuotanto ja käyttö;

a) uusiutuvista ja vähähiilisistä 
lähteistä saatavan sähkön tuotanto ja 
käyttö;

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kysyntäpuolen energiatehokkuuden 
parantaminen, mukaan lukien liikenne, 
rakennukset, maatalous ja jätehuolto;

c) kysyntä- ja tarjontapuolen 
energiatehokkuuden parantaminen, mukaan 
lukien liikenne, rakennukset, maatalous ja 
jätehuolto;

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 d artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) pienituloisten kotitalouksien 
tukeminen, myös maaseudulla ja syrjäisillä 
alueilla, energiaköyhyyteen puuttumiseksi 
ja lämmitysjärjestelmien 
nykyaikaistamiseksi; sekä

e) pieni- ja keskituloisten 
kotitalouksien tukeminen, myös 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla, 
energiaköyhyyteen puuttumiseksi, 
lämmitysjärjestelmien nykyaikaistamiseksi 
sekä rakennusten ekosysteemin 
muuttamiseksi entistä kestävämmäksi; 
sekä

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä c alakohdassa 
säädetään, laivayhtiöt voivat palauttaa 
vähemmän päästöoikeuksia aluksen 
jääluokan tai jääolosuhteissa liikkumisen 
tai näiden molempien perusteella liitteen 
V a mukaisesti.

Tarkistus 50
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos palautettujen päästöoikeuksien määrä 
on pienempi kuin meriliikenteen 
todennetut päästöt, vastaava määrä 
päästöoikeuksia on mitätöitävä eikä 
huutokaupattava 10 artiklan mukaisesti 
siinä vaiheessa, kun todennettujen 
päästöjen ja palautettujen 
päästöoikeuksien välinen ero on todettu 
kunkin vuoden osalta.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – 3 b kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Velvoitetta palauttaa päästöoikeuksia ei 
synny sellaisista 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka katsotaan 
talteen otetuiksi ja hyödynnetyiksi siten, 
että ne ovat pysyvästi sitoutuneet 
kemiallisesti tuotteeseen siten, että ne eivät 
joudu ilmakehään tavanomaisessa 
käytössä.

Velvoitetta palauttaa päästöoikeuksia ei 
synny sellaisista 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka katsotaan 
talteen otetuiksi ja tämän jälkeen joko 
varastoiduiksi tai hyödynnetyiksi siten, 
että ne ovat pysyvästi sitoutuneet 
kemiallisesti tuotteeseen siten, että ne eivät 
joudu ilmakehään tavanomaisessa 
käytössä.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
29 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Lisätään 29 b artikla seuraavasti:
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”29 b artikla
1. Pääsy EU:n 
päästökauppajärjestelmän markkinoille 
on rajoitettava yksiköihin, jotka ovat 
laitoksia tai ilmailu- tai merenkulkualan 
toimijoita, joilla on EU:n 
päästökauppajärjestelmän mukaisia 
vaatimustenmukaisuusvelvoitteita.
2. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, 
rahoituksenvälittäjillä, jotka ostavat 
päästöoikeuksia laitoksen lukuun eikä 
omaan lukuunsa, on pääsy EU:n 
päästökauppajärjestelmän markkinoille.
3. Komissio arvioi, onko asetuksen 
(EU) N:o 1031/20101 a 6 artiklan 5 kohta 
tämän artiklan säännösten mukainen, ja 
antaa tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen kyseisen 
asetuksen muuttamiseksi.”
_________________
1 a Komission asetus (EU) N:o 1031/2010, 
annettu 12 päivänä marraskuuta 2010, 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
unionissa annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 
mukaisen kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien huutokaupan 
ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista 
näkökohdista (EUVL L 302, 18.11.2010, 
s. 1).

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia 
tai laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, 

”1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia 
tai laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, 
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kehittämiseen tai testaamiseen, eikä 
laitoksia, joissa 14 artiklan mukaisesti 
vahvistettujen kriteerien mukaisesta 
biomassan poltosta aiheutuvat päästöt 
muodostavat yli 95 prosenttia 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

kehittämiseen tai testaamiseen.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – c alakohta – v alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 1 kohta – 24 rivi –1 sarake

Komission teksti Tarkistus

v) Korvataan kahdeskymmenesneljäs 
rivi seuraavasti:

v) Korvataan kahdeskymmenesneljäs 
rivi seuraavasti:

”Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jonka tuotantokapasiteetti ylittää 
25 tonnia päivässä

”Vetykaasun (H2) ja/tai synteesikaasun 
tuotanto, jonka tuotantokapasiteetti ylittää 
10 tonnia päivässä

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 4 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”(4 a) Lisätään seuraava teksti:
LIITE V a

Mahdollisuus palauttaa jääluokiteltujen 
alusten osalta mukautettu määrä 

päästöoikeuksia
Jääluokiteltujen alusten osalta 
palautettavan päästöoikeuksien 
mukautetun määrän on vastattava 
päästöjen mukautettua määrää, joka 
lasketaan tässä liitteessä esitetyn kaavan 
mukaan. Päästöjen mukautetussa 
määrässä on otettava huomioon tekniset 
ominaisuudet, jotka lisäävät suomalais-
ruotsalaiseen jääluokkaan IA tai IA 
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Super tai vastaavaan jääluokkaan 
kuuluvien alusten päästöjä kaikissa 
liikkumisolosuhteissa, ja jääolosuhteissa 
liikkumisesta aiheutuvat lisäpäästöt.
Vuosittain palautettavalla 
päästöoikeuksien mukautetulla määrällä 
tarkoitetaan vuotuisten päästöjen 
mukautettua määrää CO2 R. 
EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluvat vuotuiset kokonaispäästöt CO2 T 
lasketaan tarkkailu-, raportointi- ja 
todentamisjärjestelmän mukaisen 
raportoinnin perusteella seuraavasti:

 𝑪𝑶𝟐 𝑻 = 𝑪𝑶𝟐 𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝑩
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 

(1) jossa CO2 T voayges between MS ilmaisee 
kaikkien matkojen yhteenlaskettuja 
hiilidioksidipäästöjä jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvien satamien 
välillä, CO2 B jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvissa satamissa 
kiinnityspaikoissa syntyneitä päästöjä, 
CO 2eq voyages from MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvista satamista 
lähteneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjä ja 
CO2 voyages to MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin 
saapuneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjä.
Vastaavasti jääluokitellun aluksen 
vuosittaiset kokonaispäästöt, jotka ovat 
aiheutuneet aluksen liikkumisesta 
jääolosuhteissa ehdotetun meriliikenteen 
päästökauppadirektiivin soveltamisalan 
mukaisesti (CO 2eI), lasketaan tarkkailu-, 
raportointi- ja todentamisjärjestelmän 
mukaisen raportoinnin perusteella 
seuraavasti:

𝑪𝑶𝟐𝒆 𝑰 = 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺
+𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺)
,
(2) jossa CO 2eq I voayges between MS 
ilmaisee jääluokitellun aluksen 
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yhteenlaskettuja hiilidioksidipäästöjä, 
jotka ovat aiheutuneet liikkumisesta 
jääolosuhteissa jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvien satamien 
välillä, CO 2eq I voyages from MS 
jääolosuhteissa liikkumisesta 
aiheutuneita jääluokitellun aluksen 
päästöjä kaikilla matkoilla, jotka ovat 
lähteneet jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvista satamista, ja CO 2eq I voyages to MS 
jääolosuhteissa liikkumisesta 
aiheutuneita jääluokitellun aluksen 
päästöjä kaikilla matkoilla, jotka ovat 
saapuneet jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluviin satamiin.
Ehdotetun meriliikenteen 
päästökauppadirektiivin soveltamisalaan 
kuuluva vuotuinen kokonaismatka 
lasketaan seuraavasti:

𝑫𝑻 = 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺),

 
(3) jossa DT voayges between MS ilmaisee 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien 
satamien välisten kaikkien matkojen 
yhteenlaskettua kokonaismatkaa, DT voyages 

from MS jäsenvaltion lainkäyttövaltaan 
kuuluvista satamista lähteneiden kaikkien 
matkojen yhteenlaskettua 
kokonaismatkaa ja DT voyages to MS 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin 
satamiin saapuneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettua kokonaismatkaa.
Ehdotetun meriliikenteen 
päästökauppadirektiivin soveltamisalaan 
kuuluva jääolosuhteissa tehty 
kokonaismatka lasketaan seuraavasti:
𝑫𝑰 = 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 +𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 
(4) jossa DT voayges between MS ilmaisee 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien 
satamien välisten kaikkien matkojen 
yhteenlaskettua jääolosuhteissa tehtyä 
kokonaismatkaa, DT voyages from MS 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvista 
satamista lähteneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettua jääolosuhteissa tehtyä 



PE703.053v03-00 46/50 AD\1255562FI.docx

FI

kokonaismatkaa ja DT voyages to MS 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluviin 
satamiin saapuneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettua jääolosuhteissa tehtyä 
kokonaismatkaa.
Vuotuisten päästöjen mukautettu määrä 
CO2eq R lasketaan seuraavasti:
CO2 R = CO2 T - CO2 TF - CO2 NI,
(5) jossa CO2 TF ilmaisee suomalais-
ruotsalaiseen jääluokkaan IA tai IA 
Super tai vastaavaan jääluokkaan 
kuuluvien alusten teknisistä 
ominaisuuksista johtuvia vuotuisia 
lisäpäästöjä ja CO2 NI jääluokitellun 
aluksen jääolosuhteissa liikkumisesta 
johtuvia vuotuisia lisäpäästöjä.
Suomalais-ruotsalaiseen jääluokkaan IA 
tai IA Super tai vastaavaan jääluokkaan 
kuuluvien alusten teknisistä 
ominaisuuksista johtuvien vuotuisten 
lisäpäästöjen CO2eq TF lasketaan 
seuraavasti:

𝑪𝑶𝟐  𝑻𝑭 = 𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰).

(6) Jääolosuhteissa liikkumisesta 
aiheutuvat vuotuiset lisäpäästöt lasketaan 
seuraavasti:
𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰 = 𝑪𝑶𝟐 𝑰 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰

(7) jossa jääolosuhteissa liikkumisen 
mukautetut vuosittaiset päästöt CO2 RI 
ovat

𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰 = 𝑫𝑰 × (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

(8) jossa (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝑶𝑾

 ilmaisee matkojen 

päästöjä avovesissä kuljetun matkan 
pituuden mukaan. Viimeksi mainittu 
määritetään seuraavasti:

(𝑪𝑶𝟐 

𝑫 )
𝑶𝑾

=
𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑰

𝑫𝑻 ― 𝑫𝑰
.

(9) Luettelo symboleista:
CO2 T vuotuiset kokonaispäästöt EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
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maantieteellisellä soveltamisalalla
CO2 T voayges between MS yhteenlasketut 
hiilidioksidipäästöt kaikista matkoista 
jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien 
satamien välillä 
CO2 B hiilidioksidipäästöt, jotka ovat 
aiheutuneet jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvissa satamissa 
kiinnityspaikoissa
CO2eq voyages from MS yhteenlasketut 
hiilidioksidipäästöt kaikista jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvista satamista 
lähteneistä matkoista
CO2 voyages to MS yhteenlasketut 
hiilidioksidipäästöt kaikista jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin 
saapuneista matkoista
DT EU:n päästökauppajärjestelmän 
soveltamisalalla kuljettu vuotuinen 
kokonaismatka
DT voayges between MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvien satamien 
välillä tehtyjen matkojen yhteenlaskettu 
kokonaismatka
DT voyages from MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvista satamista 
lähteneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettu kokonaismatka
DT voyages to MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin 
saapuneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettu kokonaismatka

DI EU:n päästökauppajärjestelmän 
maantieteellisellä soveltamisalalla 
jääolosuhteissa kuljettu kokonaismatka
DT voayges between MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvien satamien 
välillä tehtyjen kaikkien matkojen 
yhteenlaskettu jääolosuhteissa kuljettu 
kokonaismatka
DT voyages from MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluvista satamista 



PE703.053v03-00 48/50 AD\1255562FI.docx

FI

lähteneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettu jääolosuhteissa kuljettu 
kokonaismatka
DT voyages to MS jäsenvaltion 
lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin 
saapuneiden kaikkien matkojen 
yhteenlaskettu jääolosuhteissa kuljettu 
kokonaismatka
CO2 I jääluokitellun aluksen vuotuiset 
päästöt sen liikkuessa jääolosuhteissa
CO2 NI jääluokitellun aluksen 
jääolosuhteissa liikkumisesta aiheutuvat 
vuotuiset lisäpäästöt
CO2 R mukautetut vuotuiset 
päästöt
CO2 RI jääolosuhteissa liikkumisen 
mukautetut vuotuiset päästöt
CO2 TF aluksen teknisistä ominaisuuksista 
johtuvat vuotuiset päästöt, kun alus 
kuuluu suomalais-ruotsalaiseen 
jääluokkaan IA tai IA Super tai 
vastaavaan jääluokkaan, verrattuna 
aluksiin, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
avovesissä liikkumiseen

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝒅𝒊𝒔𝒕 )
𝑶𝑾

 vuotuiset keskimääräiset 

päästöt ainoastaan avovesissä kuljetun 
matkan pituuden mukaan
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