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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 voidaan 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 käyttöönottoa.

Innovaatiorahaston toiminta laajenee 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 rahaston laajennuksen 
piiriin tuotaisiin kaksi uutta maata: Kreikka ja Portugali. Rahastosta tuettaisiin Green Dealin 
ja ilmastolain mukaisia energiajärjestelmän ja -tehokkuuden parantamiseen liittyviä hankkeita 
12 jäsenmaassa, joiden bkt on alle 65 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Fossiilisia polttoaineita käyttäviä energiantuotantolaitoksia ei saisi jatkossa tukea 
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modernisaatiorahaston varoista. Energiasiirtymän rahoitusta on edelleen vahvistettava. 
Ensisijaisiin investointeihin tulee käyttää 90 prosenttia komission esittämän 80 prosentin 
sijaan.

Energiakatselmukset

Komission ehdotukseen energiakatselmusten toimeenpanon velvoittavuudesta liittyy huolia 
toiminnanharjoittajien kohtelun yhdenmukaisuudesta raporttien sisällön ja laadun osalta.

Toimivampi vaihtoehto on edellyttää toiminnanharjoittajilta energianhallintajärjestelmää ja 
siinä määriteltävien suositusten noudattamista.

Vertailuarvot

Ilmaisjakomäärien 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. Ilmaisjaon 
vähentäminen on toteutettava komission esityksestä poiketen siten, että näiden alojen viennin 
kilpailukyky voidaan turvata.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

kehityksen ohjelmassa aikovansa toteuttaa 
lisätoimenpiteitä meriliikennealan 
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 
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kuulumattomaan satamaan, sellaisten 
alusten päästöt, jotka tekevät matkoja, 
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.

kuulumattomaan satamaan, sellaisten 
alusten päästöt, jotka tekevät matkoja, 
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 
päästökauppajärjestelmän meriliikenteen 
kattavan laajentamisen vaikutukset 
jäsenvaltioihin ovat oikeudenmukaisia 
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eivätkä kohtuuttomia ja että siinä otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden 
erityisolosuhteet, kuten ilmasto- ja 
sääolosuhteet.

__________________ __________________
49 Pariisin sopimus, 4 artiklan 4 kohta. 49 Pariisin sopimus, 4 artiklan 4 kohta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) 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 
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.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kustannustehokkailla 
tekniikoilla olisi tarjottava lisäkannustimia. 
Tätä varten päästöoikeuksien ilmaisjaon 
edellytyksenä kiinteille laitoksille vuodesta 
2026 eteenpäin olisi oltava investoinnit 

(29) Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi kustannustehokkailla 
tekniikoilla olisi tarjottava lisäkannustimia. 
Tätä varten päästöoikeuksien ilmaisjaon 
edellytyksenä kiinteille laitoksille vuodesta 
2026 eteenpäin olisi oltava, että 
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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.

asianomaisen laitoksen omistavalla 
yrityksellä on energianhallintajärjestelmä. 
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.

Or. en

Perustelu

Ehdotus siitä, että ilmaisjako kytkettäisiin energiakatselmuksiin, aiheuttaa riskin siitä, että 
toimenpidettä ei panna täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotamme, että 
vaatimusta selvennetään siten, että energiakatselmukset korvataan asianomaiset laitokset 
omistavia yrityksiä koskevalla velvoitteella toteuttaa energianhallintajärjestelmä, joka olisi 
edellytyksenä maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakamiselle kokonaisuudessaan.

Tarkistus 4Ehdotus 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 
toteutettava soveltamalla kerrointa 
ilmaisjakoon hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvilla aloilla samaan aikaan, kun 
hiilirajamekanismia otetaan vaiheittain 
käyttöön. Tämän CBAM-kertoimen olisi 
oltava 100 prosenttia [CBAM-asetuksen] 

(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 
toteutettava soveltamalla kerrointa 
ilmaisjakoon hiilirajamekanismin piiriin 
kuuluvilla aloilla samaan aikaan, kun 
hiilirajamekanismia otetaan vaiheittain 
käyttöön. Vientiin tarkoitettuja tuotteita ja 
niiden tuottajia varten olisi kuitenkin 
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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.

säädettävä riittävistä suojatoimista. 
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 
ottaen huomioon tarve säilyttää 
vientituotteiden osalta maksutta jaettavat 
päästöoikeudet. 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 vähä- ja 
nollahiiliseen 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.

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
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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 
aloille. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kansalliset täytäntöönpanosäännökset 
eivät haittaa innovaatioita ja että ne ovat 
teknologianeutraaleja.

(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 
aloille. Päästökauppajärjestelmän 
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.

Or. en

Tarkistus 6

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 

(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, sekä 
tällaisten teknologioiden ja prosessien 
demonstrointia. Lisäksi 
innovaatiorahastosta olisi tuettava 
investointeja meriliikenteen irrottamiseksi 
hiilestä, mukaan lukien investoinnit 
kestäviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, 
kuten vetyyn, ammoniakkiin ja 
synteettisiin polttoaineisiin, jotka tuotetaan 
uusiutuvista energialähteistä, sekä 
päästöttömiin käyttövoimateknologioihin, 
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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.

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 
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].

Or. en

Tarkistus 7

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. 
Näin ollen näiden yritysten olisi 
puolestaan edistettävä yleistä etua 
jakamalla hankkeissa saatua tietämystä.

Or. en
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Tarkistus 8

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 
uuden teknologian lisääntyneen käytön 
avulla, 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. 
Komission olisi tehtävä 
vaikutustenarviointi 
tarjouskilpailumenettelyn kautta 
myönnettävän tuen vaihtoehdoista sekä 
tarjottavan rahoituksen määristä. 
Arvioinnin tulosten perusteella 
komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämäntyyppistä tukea 
koskevista täsmällisistä säännöistä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) Modernisaatiorahaston 
soveltamisala olisi mukautettava unionin 
uusimpiin ilmastotavoitteisiin 
edellyttämällä, että investoinnit ovat 
yhdenmukaisia Euroopan vihreän 
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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.

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 90 prosenttiin, 
energiatehokkuus olisi asetettava etusijalle 
kysyntäpuolella ja kotitalouksien 
tukeminen energiaköyhyyteen 
puuttumiseksi, myös maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla, olisi sisällytettävä 
ensisijaisten investointien piiriin.

Or. en

Tarkistus 10

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 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan 
mukaisesti (EUVL L 59, 27.2.2019, s. 8).

Or. en

Perustelu

Mikäli tehokkaimmat laitokset suljetaan päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, niitä ei enää 
otettaisi huomioon asianomaisten toimialojen vertailuarvojen määrittämisessä, mikä johtaisi 
matalampaan vertailuarvoon. Tämä olisi vastoin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Tarkistus 11

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 
edistävät kustannustehokkaasti odotettuja 
päästövähennyksiä. Sen vuoksi 150 
miljoonaa päästöoikeutta rakennusten ja 
tieliikenteen alojen päästökaupasta olisi 
asetettava innovaatiorahaston käyttöön 
kustannustehokkaiden päästövähennysten 
edistämiseksi.

(54) Innovointi ja uusien vähähiilisten 
teknologioiden kehittäminen, 
demonstrointi ja lisääntyvä käyttö 
rakennusten 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.

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

”Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
huutokaupataan sellaisen rahaston 
perustamiseksi, jolla parannetaan 

”Vuosina 2021–2030 kaksi prosenttia 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
huutokaupataan sellaisen rahaston 
perustamiseksi, jolla parannetaan 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 13

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 

”Niiden yritysten 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 kyseisen yrityksen 
laitoksella on energianhallintajärjestelmä. 
Muussa tapauksessa laitoksen maksutta 
jaettavien päästöoikeuksien määrää 
vähennetään 25 prosenttia.
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vastaaviin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiin. Ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä on 
mukautettava vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Ehdotus siitä, että ilmaisjako olisi kytketty energiakatselmuksiin, aiheuttaa riskin siitä, että 
toimenpidettä ei panna täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotamme, että 
vaatimusta selvennetään siten, että energiakatselmukset korvataan asianomaiset laitokset 
omistavia yrityksiä koskevalla velvoitteella toteuttaa energianhallintajärjestelmä, joka olisi 
edellytyksenä maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakamiselle kokonaisuudessaan.

Tarkistus 14

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 
ennen kautta 2026–2030, jotta olemassa 
olevien tuotteiden vertailuarvojen 
määritelmiä, soveltamisalaa ja järjestelmän 
rajoja voidaan muuttaa, ja on 
varmistettava, että vertailuarvosta 
riippuen päästöoikeuksien maksutta 
jakaminen jonkin tuotteen tuotantoon on 
raaka-aineista tai tuotantoprosessin 
tyypistä riippumatonta, että siinä otetaan 
huomioon materiaalien 
kiertokäyttömahdollisuus ja että laitoksia, 
joiden prosessit ovat osittain tai täysin 
hiilivapaita, ei jätetä vertailuarvojen 
ulkopuolelle tai estetä osallistumasta 
niihin.”

Or. en
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Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä 
kieltoa jakaa maksuttomia 
päästöoikeuksia näiden tuotteiden 
tuotantoon ei sovelleta mihinkään näiden 
tuotteiden tuotannon osaan, kun tuotteita 
viedään kolmansiin maihin, joissa ei 
sovelleta EU:n päästökauppajärjestelmän 
kanssa samanlaista tai vastaavaa 
järjestelmää.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamassa CBAM-kertoimessa ei oteta huomioon vaikutusta, joka sillä olisi 
vientituotteiden kilpailukykyyn. Ilman maailmanlaajuista hiilen hinnoittelua EU:sta vietävät 
tuotteet olisivat epäedullisessa asemassa niihin tuotteisiin verrattuna, joiden päästöistä ei ole 
pitänyt maksaa samassa määrin. Tämän vuoksi on tärkeää säilyttää maksuttomien 
päästöoikeuksien jakaminen viennin kohteena olevalle tuotannon osalle.

Tarkistus 16

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 

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 oltava riittävän 
kypsiä soveltamista varten esikaupallisessa 
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mittakaavassa. mittakaavassa.

Or. en

Perustelu

Tuen olemassa olevien laajuuksien täydentämiseksi ehdotamme, että innovaatiorahastosta 
voitaisiin tukea myös keskikokoisia hankkeita.

Tarkistus 17

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 

Hankkeet on valittava objektiivisten ja 
avointen perusteiden mukaisesti ja 
teknologianeutraaliuden perusteella 
ottaen tarvittaessa huomioon, missä määrin 
hankkeilla edistetään päästövähennysten 
saavuttamista, jotka ovat selvästi alle 2 
kohdassa tarkoitettujen vertailuarvojen. 
Yritysten on jaettava tietoa hankkeista 
ehdotuspyynnöissä määritettyjen 
selkeiden perusteiden mukaisesti. 
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. 
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kustannuksista voidaan tukea. 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.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta 
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ehdotuspyyntöjen on oltava avoimia ja 
läpinäkyviä, ja niissä on selkeästi 
määritettävä, minkä tyyppistä teknologiaa 
voidaan tukea. Komissio toteuttaa 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
ehdotuspyynnöistä tiedotetaan 
mahdollisimman laajasti ja erityisesti pk-
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta – g alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 a artikla – 8 kohta – 7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Innovaatiorahaston suhteen on soveltuvin 
osin varmistettava tehokas synergia 
muiden asiaankuuluvien unionin 
rahoitusvälineiden kanssa, kuten 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
kanssa, ja erityisesti eurooppalaisten 
kumppanuuksien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan kaudeksi 2021–2030 
rahasto 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.

1. Perustetaan kaudeksi 2021–2030 
rahasto tukemaan edunsaajajäsenvaltioiden 
ehdottamia investointeja, mukaan lukien 
pienimuotoisten investointihankkeiden 
rahoitus, myös alueiden ja kaupunkien 
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.

Or. en

Tarkistus 21

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:

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/757
12 artikla – 3 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

(b a) 12 artikla – 3 kohta – c alakohta
c) kukin laivayhtiö palauttaa sen edellisenä 
kalenterivuonna aiheuttamia ja 3 gc 
artiklan mukaisesti todennettuja 
kokonaispäästöjä vastaavan määrän 
päästöoikeuksia.

”c) kukin laivayhtiö palauttaa sen 
edellisenä kalenterivuonna aiheuttamia ja 3 
gc artiklan mukaisesti todennettuja 
kokonaispäästöjä vastaavan määrän 
päästöoikeuksia. Laivayhtiöt voivat 
palauttaa vähemmän päästöoikeuksia 
aluksen jääluokan tai jääolosuhteissa 
liikkumisen tai näiden molempien 
perusteella liitteen V a mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, hallinnoivien 
jäsenvaltioiden ja laivayhtiöstä vastaavien 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
palautetut päästöoikeudet mitätöidään 
tämän jälkeen.

Jäsenvaltioiden, hallinnoivien 
jäsenvaltioiden ja laivayhtiöstä vastaavien 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
palautetut päästöoikeudet mitätöidään 
tämän jälkeen.

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.”

Or. en

(2003/87 (EY))

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei tällä hetkellä tunnusteta sitä, että päästökauppajärjestelmän 
laajentaminen meriliikenteeseen aiheuttaisi jääluokitelluille aluksille muita aluksia 
suuremman rasitteen. Säännellyt yhteisöt olisivat ehdotetun tarkistuksen mukaisesti 
velvoitettuja ilmoittamaan kaikki päästönsä, mutta palauttamaan päästöoikeuksia päästöjen 
mukautetun määrän mukaisesti. Tämä menetelmä takaisi päästökauppajärjestelmässä 
tasapuoliset toimintaedellytykset jääluokitelluille / jääolosuhteissa liikkuville aluksille ja 
ainoastaan avovesissä liikkumaan tarkoitetuille aluksille.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 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, 
kehittämiseen tai testaamiseen, eikä 
laitoksia, joissa 14 artiklan mukaisesti 
vahvistettujen kriteerien mukaisesta 
biomassan poltosta aiheutuvat päästöt 
muodostavat yli 95 prosenttia 
kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mikäli tehokkaimmat laitokset suljetaan päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, niitä ei enää 
otettaisi huomioon asianomaisten toimialojen vertailuarvojen määrittämisessä, mikä johtaisi 
matalampaan vertailuarvoon. Tämä olisi vastoin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

”(4 a) Lisätään liite V a seuraavasti:
LIITE V a
Mahdollisuus palauttaa jääluokiteltujen 
alusten osalta mukautettu määrä 
päästöoikeuksia
Jääluokiteltujen alusten osalta 
palautettavan päästöoikeuksien 
mukautetun määrän on vastattava 
päästöjen mukautettua määrää, joka 
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lasketaan tässä liitteessä esitetyn kaavan 
mukaan. Päästöjen mukautetussa 
määrässä on otettava huomioon tekniset 
ominaisuudet, jotka lisäävät suomalais-
ruotsalaiseen jääluokkaan IA tai IA 
Super tai vastaavaan jääluokkaan 
kuuluvien alusten päästöjä kaikissa 
liikkumisolosuhteissa, ja jääolosuhteissa 
liikkumisesta aiheutuvat lisäpäästöt.
Vuosittain palautettavalla 
päästöoikeuksien mukautetulla määrällä 
tarkoitetaan vuotuisten päästöjen 
mukautettua määrää CO2eq R. Se 
lasketaan seuraavasti:
CO2eqR = CO2eqT - CO2eqTF - 
CO2eqNI, 
(1) jossa CO2eq T ilmaisee vuotuisia 
kokonaispäästöjä, CO2eq TF suomalais-
ruotsalaiseen jääluokkaan IA tai IA 
Super tai vastaavaan jääluokkaan 
kuuluvien alusten teknisistä 
ominaisuuksista johtuvia vuotuisia 
lisäpäästöjä ja CO2eq 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:

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒  𝑻𝑭 = 𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑵𝑰)
(2) jossa CO2eq B ilmaisee 
kiinnityspaikassa olevan aluksen 
päästöjä.
Jääolosuhteissa liikkumisesta aiheutuvat 
vuotuiset lisäpäästöt lasketaan 
seuraavasti:

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑵𝑰 = 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑹𝑰,  

(3) jossa matkojen mukautetut 
vuotuiset päästöt jääolosuhteissa 
liikuttaessa CO2eq RI on

𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑹𝑰 = 𝑫𝑰 × (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓
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(4) jossa DI ilmaisee jääolosuhteissa 
tehtävien matkojen pituutta ja matkojen 
päästöjä avovesissä kuljetun matkan 
pituuden mukaan. Viimeksi mainittu 
määritetään seuraavasti:

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

𝑫 )
𝑶𝑾

=
𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰

𝑫𝑻 ― 𝑫𝑰
,

(5) jossa CO2eq I ilmaisee 
jääluokitellun aluksen päästöjä 
jääolosuhteissa kuljetuilla matkoilla, DT 
kuljetun matkan vuotuista 
kokonaispituutta ja DI jääolosuhteissa 
kuljettujen matkojen pituutta.
Luettelo symboleista:
CO2eq B päästöt kiinnityspaikassa
CO2eq I jääluokitellun aluksen 
vuotuiset päästöt jääolosuhteissa 
kuljetuilla matkoilla
CO2eq NI jääluokitellun aluksen 
jääolosuhteissa liikkumisesta aiheutuvat 
vuotuiset lisäpäästöt
CO2eq R mukautetut vuotuiset 
päästöt
CO2eq RI matkojen mukautetut 
vuotuiset päästöt jääolosuhteissa 
liikuttaessa
CO2eq T vuotuiset kokonaispäästöt 
CO2eq TF suomalais-ruotsalaiseen 
jääluokkaan IA tai IA Super tai 
vastaavaan jääluokkaan kuuluvan 
aluksen teknisistä ominaisuuksista 
johtuvat keskimääräiset vuotuiset päästöt 
verrattuna aluksiin, jotka on tarkoitettu 
ainoastaan avovesissä liikkumiseen
DI vuotuinen jääolosuhteissa 
kuljettujen matkojen pituus

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝒅𝒊𝒔𝒕 )
𝑶𝑾

matkojen vuotuiset 

keskimääräiset päästöt ainoastaan 
avovesissä kuljetun matkan pituuden 
mukaan
DT kuljetun matkan vuotuinen 
kokonaispituus
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Or. en


