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LYHYET PERUSTELUT

Luonnoksessa päätökseksi asetetaan kullekin jäsenvaltiolle erilliset ja sitovat päästöjen 
vähentämistä koskevat tavoitteet aloilla, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään. 
Ehdotuksissa ennakoidaan, että suuri osa päästövähennyksistä, jotka on toteutettava edellä 
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, toteutetaan EU:n päästökauppajärjestelmän avulla. 
Aloilla, joihin EU:n päästökauppajärjestelmää sovelletaan, on usein kustannustehokkaimmat 
mahdollisuudet vähentää päästöjä. EU:n päästökauppajärjestelmään sisältyy myös 
teollisuudenaloja, jotka ovat alttiita kansainväliselle kilpailulle ja joita uhkaa "hiilivuodon" 
(tuotannon siirtäminen kolmansiin maihin, joissa päästöjen valvonta on höllempi) vaara, jos 
kustannukset ja sääntökuorma ovat liian raskaita EU:ssa. Jos päästöjen vähentäminen 
kuormittaa liikaa EU:n päästökauppajärjestelmää, kaikki talouden alat kärsivät siitä 
korkeamman sähkön hinnan muodossa.

Valmistelija on näin ollen periaatteessa tyytyväinen komission esittämään luonnokseen 
päätökseksi, koska siitä ilmenee selvästi, miten ne alat, jotka eivät kuulu 
päästökauppajärjestelmään, myötävaikuttavat EU:n päästötavoitteiden saavuttamiseen. 
Valmistelijan mielestä on kuitenkin vielä varaa huomattaville parannuksille ja selvennyksille.

Valmistelija ei ehdota yksityiskohtaisia tarkistuksia artikloihin, joilla pyritään korottamaan 
kaikkia päästöjen vähentämistavoitteita 30 prosenttiin taikka ulottamaan tavoitteiden 
saavuttamisen takarajaa vuotta 2020 pidemmälle. Valmistelija ei myöskään aio ehdottaa 
tarkistuksia yksittäisille jäsenvaltioille asetettuihin tavoitteisiin. Molemmat tavoitteet on 
asetettu jäsenvaltioiden kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen tuloksena. Näitä tavoitteita 
koskevilla tarkistuksilla ei parhaassa tapauksessa olisi vaikutusta, mutta pahimmassa 
tapauksessa niillä voitaisiin vahingoittaa neuvostossa meneillään olevia neuvotteluja sekä 
viivästyttää neuvottelupaketin hyväksymistä ja hankaloittaa EU:n kannan muodostamista 
tulevasta kansainvälisestä sopimuksesta.

1. Komitologiamenettelyä koskevat säännökset

6 artiklan nojalla komissio voi käyttää komitologiamenettelyä jäsenvaltioiden 
päästötavoitteiden muuttamiseksi, jos uusi kansainvälinen sopimus tehdään, niin, että kaikki 
lisävähennykset jaettaisiin suhteessa kunkin jäsenvaltion osuuteen niistä yhteisön 
kokonaispäästöistä, jotka ovat peräisin EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisalaan 
kuulumattomista lähteistä. Kyseisen artiklan nojalla on myös mahdollista käyttää 
komitologiamenettelyä säännösten antamiseen "jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä tai hyödyntää muita kansainvälisen sopimuksen 
perusteella luotuja järjestelyitä" – tämän keskeisen toimivallan käytöllä on mahdollisesti 
merkittävä vaikutus siihen, miten joustavasti jäsenvaltioiden on mahdollista saavuttaa 
tavoitteensa. 6 artiklassa säädetään myös siitä, miltä osin uudessa sopimuksessa asetettu 
lisävähennyksiä koskeva tavoite voidaan saavuttaa kolmansista maiden hankkeista saatujen 
hyvitysten käyttämisellä.

Valmistelija pitää ennenaikaisena määritellä tiukkoja periaatteita päästövähennysten 
jakamiselle ja tulevan kansainvälisen sopimuksen mukaisen uuden tavoitteen saavuttamiselle. 
Kyseinen kansainvälinen sopimus voi olla monitahoinen – ja avaintekijät, kuten se, mihin 
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maihin sopimusta sovelletaan, miten kunnianhimoiset tavoitteet asetetaan ja perustuuko 
sopimus todella laillisesti sitoviin tavoitteisiin, ovat edelleen kaukana ratkaisusta.

Vielä tärkeämpi on se keskeinen periaate, että komitologiamenettelyn käyttö olisi rajattava 
luonteeltaan teknisiin ja "ei-olennaisiin" aloihin. On selvää, että kysymys siitä, mitkä 
tavoitteet kunkin jäsenvaltion on saavutettava ja kuinka joustavia ratkaisuja ne tarvitsevat 
täyttääkseen tavoitteensa tulevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, ei kuulu "ei-
olennaisiin" kysymyksiin.

2. Jäsenvaltioiden välinen päästökauppa

Valmistelija panee merkille, että 20 prosentin tavoite on yhteinen EU:n päämäärä. 
Päästövähennykset olisi näin ollen, sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista, toteutettava sillä 
EU:n alueella, jolla niiden toteuttaminen on kustannustehokkainta. EU:n 
päästökauppajärjestelmässä tämä on sallittu eri laitosten välillä EU:n enimmäismäärän 
rajoissa. Tässä päätöksessä ei kuitenkaan ole mitään tällaista kauppaa koskevaa selkeää 
säännöstä – kolmansissa maissa toteutetuista hankkeista saatavia hyvityksiä lukuun ottamatta.

Valmistelija pitää tätä vakavana puutteena ja katsoo, että jäsenvaltioiden pitäisi kyetä 
siirtämään vuosittaiset ja vuoden 2020 tavoitteet ylittävät päästövähennyksensä muille 
jäsenvaltioille edellyttäen, että niitä valvotaan ja niistä raportoidaan asianmukaisesti. Näin 
jäsenvaltioita kannustettaisiin ylittämään tavoitteensa, mikä merkitsisi lisäjoustoa niille 
jäsenvaltioille, jotka mahdollisesti niistä riippumattomista syistä eivät kykene saavuttamaan 
tavoitteitaan.

3. Kolmansissa maissa toteutetuista hankkeista saadut hyvitykset

Valmistelija toteaa, että kolmansissa maissa toteutetuista hankkeista saatavien hyvitysten 
käyttöä koskevia kysymyksiä ei pitäisi käsitellä samaan aikaan kuin EU:n matalaa, 
yksipuolista 20 prosentin tavoitetta. Tämä asia on edelleen kyseenalainen.

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioiden olisi sallittava toimia mahdollisimman joustavasti. 
Ainakin jäsenvaltioille olisi ilmoitettava mahdollisimman varhain, mistä hankkeista saatuja 
hyvityksiä ne voivat käyttää ja milloin. Jos asianomainen kansainvälinen sopimus tehdään 
aikaisin, tämä asia on varmistettava asianmukaisilla sopimuksilla. Jos kansainvälistä 
sopimusta ei ole, jäsenvaltioille ei ole asianomaisia takeita vuoden 2012 jälkeen.

Valmistelija katsoo, että komissiota olisi pyydettävä esittämään erityiset ehdotukset EU:n ja 
kolmansien maiden välillä tehtävistä sopimuksista, joissa määritellään edellytykset hankkeista 
saatavien hyvitysten tuottamiselle kyseisten sopimusten nojalla tammikuuhun 2011 mennessä 
(huomattavasti Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 käytävien kansainvälisten neuvottelujen 
mahdollisen päättymisen jälkeen).

4. Sovelletut periaatteet

Luonnos päätökseksi perustuu solidaarisuusperiaatteeseen ja jäsenvaltioiden yhtäläistä 
kohtelua koskevaan periaatteeseen.
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Luonnoksessa ei kuitenkaan mainita, millä keinoin jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta 
aiotaan vahvistaa, eikä myöskään kriteereitä, joiden perusteella määriteltäisiin jäsenvaltioiden 
yhtäläinen kohtelu. Jäsenvaltioilla on paitsi hyvin erilainen taloudellinen tilanne myös hyvin 
erilaiset mahdollisuudet kehittää uusiutuvia energialähteitä.

Komission mukaan jäsenvaltioiden päästöjen vähentämisosuuksien olisi perustuttava 
27 jäsenvaltion bruttokansantuotteeseen (BKT) asukasta kohden. BKT mittaa vuosittaista 
tulovirtaa muttei anna tietoa sen lopullisesta päämäärästä. Siinä ei oteta huomioon kunkin 
maan varallisuutta. Jos komissio haluaa jäsenvaltioiden pyrkimysten perustuvan 
solidaarisuusperiaatteeseen, puolueettomampi peruste olisi bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden. Bruttokansantulo, jota muuten käytetään unionin omien varojen laskentaperusteena, 
saadaan vähentämällä bruttokansantuotteesta kotimaisten talousyksiköiden ulkomaisille 
talousyksiköille maksamat maksut raaka-aineista ja lisäämällä siihen muista maista saadut 
tulot.

Komission ehdotuksessa ei myöskään oteta huomioon jäsenvaltioiden todellista tilannetta. Jos 
jäsenvaltiot velvoitetaan tietyn tuloksen saavuttamiseen, niiden on sallittava valita joustavasti 
keinonsa saavuttaa ne. Kullakin jäsenvaltiolla on oltava mahdollisuus suunnitella 
energialähdevalikoimansa mahdollisimman järkevästi ottaen huomioon todelliset 
mahdollisuutensa ja kustannustehokkuuden, eli täytäntöönpantavien toimien taloudellisuuden. 
Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus käyttää Kioton sopimuksen mukaisia niin sanottuja 
joustomekanismeja (puhtaan kehityksen mekanismeja), joilla on suuri merkitys puhtaamman 
teknologian siirtämisessä kolmansiin maihin.

Alueellisuusperiaate, johon "ilmasto/energia-paketit" perustuvat, ei salli unionin pienien 
jäsenvaltioiden turvatuvan ensisijaisesti uusiutuviin energialähteisiin. On selvää, että 
maantieteelliset, geologiset ja hydrauliset jne. olosuhteet ovat hyvin erilaisia eri 
jäsenvaltioissa. Aurinkoenergia on tärkeämpi Etelä-Euroopassa kuin Pohjois-Euroopassa. 
Vesivoima on tärkeämpi alppimaissa kuin Pohjoismaissa. Tuulivoimaa on helpompi 
hyödyntää mereen rajoittuvissa maissa, jotka ovat alttiita tuulille ja joiden on mahdollista 
rakentaa tuulivoimaloita mereen. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on mahdollista 
ainoastaan, jos geologiset olosuhteet sallivat sen. On sallittava jäsenvaltioiden, joiden 
maantieteellisten olosuhteet ovat epäsuotuisat, investoida alueensa ulkopuolisiin uusiutuviin 
energialähteisiin ja hyödyntää siten saamiaan etuja päästövähennyksinä. Valmistelijan 
mielestä on myös luotava todelliset sisämarkkinat "vihreää" energiaa koskevalle 
sertifiointijärjestelmälle.

5. Vähän hiilidioksidia sisältävät energialähteet 

Ydinvoiman käyttö kuuluu toissijaisuusperiaatteen soveltamisalaan ja siten kunkin 
jäsenvaltion demokraattiseen valinnanvapauteen. Valmistelijan näkemyksen mukaan 
Euroopan unioni ei voi paeta ydinvoiman käyttöä koskevasta keskustelusta. On entistä 
selvempää, että kaikkien ydinvoimaa koskevien asiantuntijaraporttien, niin kansainväliseen 
atomienergiajärjestön kuin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n (Bangkokin 
raportti 2007) raporttien, mukaan on täysin kiistatonta, että hiileen perustuvien tuotteiden 
valtava kysyntä kasvaa vuoden 2030 ja mahdollisesti jopa vuoden 2050 tienoille saakka 
huolimatta kaikista talousalaa ja energiatehokkuutta koskevista ponnisteluista, joiden avulla 
on ehkä mahdollista vaikuttaa kyseiseen kehitykseen tulevina vuosikymmeninä. Uusiutuvien 
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energialähteiden käyttö on oletettua hitaampaa ja kalliimpaa. On selvää, että EU ei kykene
saavuttamaan biopolttoaineiden osuutta koskevaa 10 prosentin tavoitettaan vuoteen 2020 
mennessä, mikä vaarantaa todennäköisesti myös uusiutuvien energialähteiden osuutta 
koskevan 20 prosentin tavoitteen saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Joka tapauksessa 
jäljellä oleva 80 tai 70 prosentin energiakysyntä on katettava perinteisillä energiamuodoilla, 
fossiilisella energialla tai ydinvoimalla, vuoteen 2020 mennessä.

Vaikka päätavoitteena on välitön hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, EU:n tavoitteisiin olisi 
sisällytettävä myös vähähiiliset energialähteet.

6. Maailmanlaajuisen panoksen välttämättömyys

Valmistelija katsoo, etteivät EU:n kasvihuonekaasupäästöjen (14 prosenttia maailman 
hiilidioksidipäästöistä) vähentämispyrkimykset johda mihinkään, jos muut suuret 
teollisuusmaat, muiden muassa USA, Intia, Venäjä ja Brasilia, eivät sitoudu vähentämään 
huomattavasti päästöjä.

Vaikka tulevina vuosina saataisiin aikaan Kioton sopimuksen päättymisen jälkeistä aikaa 
koskeva sitova kansainvälinen sopimus, Euroopan unionin tavoitteena on vähentää päästöjään 
20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Se on erittäin tärkeä tavoite, joka on 
ympäristön kannalta toivottava mutta jolla on hyvin suuria taloudellisia, sosiaalisia ja 
sosiologisia seurauksia EU:n kansoille.

Sellaista muutosta ei voida tehdä komitologiamenettelyllä, vaan siitä on päätettävä 
demokraattista keskustelua seuraavalla yhteispäätösmenettelyllä. Komissiota pyydetään 
ottamaan ehdotuksissaan huomioon velvoitteet, joihin kansainvälinen yhteisö sitoutuu. 
Vaikka tulevissa neuvotteluissa epäonnistuttaisiinkin, Euroopan unionin pitäisi olla valmis 
tarkistamaan antamaansa lainsäädäntöä.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi Brysselissä
8 ja 9 päivänä maaliskuuta pitämässään 

(3) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
Eurooppa-neuvosto hyväksyi Brysselissä
8 ja 9 päivänä maaliskuuta pitämässään 
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kokouksessa EU:n tavoitteeksi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä 30 prosenttia vuoden 1990 
tasosta; näin EU edistää 
maailmanlaajuisen ja kattavan 
sopimuksen aikaan saamista vuoden 2012 
jälkeiselle ajalle; edellytyksenä kuitenkin 
on, että muut teollisuusmaat sitoutuvat 
vastaaviin päästövähennyksiin ja että 
taloudellisesti edistyneemmät kehitysmaat 
sitoutuvat toteuttamaan asianmukaisia 
toimia vastuidensa ja valmiuksiensa 
mukaisesti.

kokouksessa EU:n tavoitteeksi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020
mennessä 30 prosenttia vuoden 1990 
tasosta; tarkoituksena on saada aikaan 
maailmanlaajuinen ja kattava sopimus
vuoden 2012 jälkeiselle ajalle; 
edellytyksenä kuitenkin on, että muut 
teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin 
päästövähennyksiin ja että taloudellisesti 
edistyneemmät kehitysmaat sitoutuvat 
toteuttamaan asianmukaisia toimia 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti.

Perustelu

EU on esittänyt tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20 prosentilla vuoden 
1990 tasosta. Vain jos saadaan aikaan Kioton sopimusta seuraava kansainvälinen sopimus, 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä jopa 30 prosentin vähennyksen aikaansaamiseksi vuoden 
1990 tasoon verrattuna.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kuten hallitustenvälinen 
ilmastonmuutospaneelikin (IPCC) on 
korostanut, ydinvoima nousee keskeiseen 
asemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. 
Yhdessä uusiutuvan energian kanssa jopa 
60 prosenttia EU:n energiasta voitaisiin 
vuonna 2020 saada hiilidioksidittomasta 
tuotannosta. Ydinvoimalla voitaisiin 
tuottaa kustannustehokkaasti suuri osa 
peruskuormasähköstä, kun taas 
uusiutuvia energialähteitä käytettäisiin 
normaali- ja kulutushuipputilanteissa.

Perustelu

Ranskassa, jossa suuri osa sähköstä tuotetaan ydinvoimalla, syntyy nykyään selvästi 
vähemmän hiilidioksidipäästöjä asukasta kohti kuin sen naapurimaissa. Jos 
ilmastonmuutoksen torjunta halutaan ottaa tosissaan ja kilpailukykyä vaarantamatta, 
ydinvoiman lisäämistä ei voida sivuuttaa, kun otetaan huomioon uusiutuviin energialähteisiin 
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liittyvät selvästi suuremmat kustannukset. Lisäksi näin varmistetaan toimitusvarmuus.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005 
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää 
seuraavalta vuodelta määrä, joka on 
enintään 2 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle.

(8) Jotta osuudet, joilla jäsenvaltiot 
osallistuvat yhteisön riippumattomaan 
sitoumukseen, jakautuisivat 
oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden 
kesken, mitään jäsenvaltiota ei pitäisi 
vaatia vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä enempää kuin 20 prosenttia 
vuoden 2005 tasosta ja minkään 
jäsenvaltion ei pitäisi sallia lisätä 
kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2020 
mennessä yli 20 prosenttia vuoden 2005 
tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vuosina 2013–2020; kunkin 
jäsenvaltion olisi voitava siirtää 
seuraavalle vuodelle määrä, joka on 
enintään 3 prosenttia sille asetetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta, ja 
jäsenvaltioiden, joiden päästöt jäävät tämän 
rajan alle, olisi voitava siirtää vaaditun 
tason ylittävät päästövähennyksensä 
seuraavalle vuodelle. Jäsenvaltiolla, jonka 
kasvihuonekaasupäästöt ovat rajalla 
jonakin jaksoon 2013–2020 kuuluvana 
vuonna tai joka ei saavuta vuoden 2020 
tavoitetasoa, pitäisi olla mahdollisuus 
käydä kauppaa ylimääräisistä 
päästövähennyksistään muiden 
jäsenvaltioiden kanssa auttaakseen niitä 
saavuttamaan omat rajansa tai 
tavoitteensa.
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Keinona tasoittaa 
päästövähennyksistä jäsenvaltioille 
koituvia kustannuksia ja mahdollistaa 
maantieteellisen joustavuuden lisäämistä 
sekä samalla parantaa kokonaisvaltaista, 
yhteisön kaikkia 
päästövähennyssitoumuksia koskevaa 
kustannustehokkuutta, jäsenvaltioiden 
olisi sallittava siirtää osa 
kasvihuonekaasupäästöoikeuksistaan 
toisille jäsenvaltioille. Tällaista siirtämistä 
olisi säänneltävä kahdenvälisillä 
sopimuksilla ja siirtojen avoimuus olisi 
turvattava siten, että niistä ilmoitetaan 
komissiolle ja ne rekisteröidään 
molempien asianomaisten jäsenvaltioiden 
rekistereihin.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 

(9) Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
pyrkimyksensä joustavasti ja jotta voidaan 
edistää kestävää kehitystä kolmansissa 
maissa, erityisesti kehitysmaissa, sekä 
lisätä sijoittajien luottamusta, yhteisön olisi 
edelleenkin – odoteltaessa kansainvälisen
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista – tunnustettava kolmansissa 
maissa toteutettavista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavat hyvitykset.
Jäsenvaltioiden on sitouduttava 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistoimiin kehitysmaissa ja
huolehdittava siitä, että vähintään 
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jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

50 prosenttia näistä hyvityksistä ostetaan 
vähiten kehittyneistä maista ja pienistä 
saarikehitysmaista, jotta voidaan edistää
hankkeiden oikeudenmukaista 
maantieteellistä jakautumista ja 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista. Kaikissa kolmansissa 
maissa toteutettavissa hankkeissa on 
varmistettava uuden vähähiilisen 
teknologian siirto, ja niiden on täytettävä 
korkeat laatuvaatimukset, joilla 
varmistetaan niiden täydentävyys ja 
ympäristönsuojelullinen ja sosiaalinen 
tarkoituksenmukaisuus.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energian 
toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään kolmea
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Tämä määrä 
vastaa kolmannesta vuotta 2020 
koskevasta vähentämispyrkimyksestä. 

(13) On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat 
edelleen käyttää CDM-hyvityksiä, sillä 
siten autetaan varmistamaan hyvityksiä 
koskevien markkinoiden toteutuminen 
vuoden 2012 jälkeen. Tällaisten 
markkinoiden edistämiseksi ja jotta 
kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää 
edelleen EU:ssa ja siten edistää yhteisön 
uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta,
energian toimitusvarmuutta, innovointia ja 
kilpailukykyä koskevien tavoitteiden 
toteutumista, tarkoituksena on, että 
odoteltaessa kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista kukin jäsenvaltio voi vuosittain 
käyttää kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista saatavia hyvityksiä 
määrän, joka vastaa enintään neljää
prosenttia kyseisen jäsenvaltion vuoden 
2005 päästöistä, jotka ovat peräisin 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista lähteistä. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava siirtää tämän määrän 
käyttämätön osa toisille jäsenvaltioille,
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Jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää tämän 
määrän käyttämätön osa toisille 
jäsenvaltioille.

edellyttäen, että vähintään 50 prosenttia 
tällaisista hankkeista toteutetaan vähiten 
kehittyneissä maissa ja pienissä 
saarikehitysmaissa.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 280/2004/EY. Lisäksi joka toinen 
vuosi olisi arvioitava ennakoitua edistystä, 
ja vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

(15) Tämän päätöksen mukaisten 
sitoumusten toteutumisen edistymistä olisi 
arvioitava vuosittain niiden raporttien 
perusteella, joista säädetään järjestelmästä 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja Kioton pöytäkirjan 
täytäntöönpanemiseksi 11 päivänä 
helmikuuta 2004 tehdyn Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 280/2004/EY. Lisäksi joka toinen 
vuosi olisi arvioitava ennakoitua edistystä, 
ja vuonna 2016 olisi tehtävä perusteellinen 
arvio tämän päätöksen täytäntöönpanosta. 
Arvioon olisi sisällytettävä myös 
jäsenvaltioiden rekisteröimien ja/tai 
toteuttamien CDM-hankkeiden arviointi, 
jotta voidaan todeta, ovatko ne 
sopusoinnussa tässä päätöksessä 
tarkoitettujen laatuvaatimusten kanssa.

Perustelu

Yhteisön on myös tärkeää valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat tässä päätöksessä esitettyjä 
CDM-hankkeiden laatuvaatimuksia. Kyseisten vaatimusten noudattamisella saadaan 
laadukkaampia CDM-hankkeita.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Heti kun yhteisö on tehnyt (17) Heti kun yhteisö on tehnyt 
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kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, 
jäsenvaltioiden päästörajoja olisi 
mukautettava sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate ja tarve 
lisätä kestävää talouskasvua kaikkialla 
yhteisössä. Lisäksi niiden hyvitysten
määrää, jotka saadaan kolmansissa maissa 
toteutetuista kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää, olisi lisättävä 
enintään puolella 
lisävähentämispyrkimyksestä, joka koskee 
direktiivin 2003/87EY soveltamisalaan 
kuulumattomia lähteitä.

kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jolla pannaan 
täytäntöön sen kasvihuonekaasujen 
30 prosentin vähennystavoite, komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen ja 
vaikutustenarvioinnin jäsenvaltioiden
päästörajojen mukauttamisesta sen uuden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumuksen mukaan, joka 
yhteisölle kyseisessä sopimuksessa 
asetetaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
välisen yhteisvastuun periaate, tarve lisätä 
kestävää talouskasvua kaikkialla yhteisössä
ja yhteisten vastuiden periaate.
Ehdotuksessa olisi eriteltävä niiden 
hyvitysten määrä, jotka saadaan 
kolmansissa maissa toteutetuista 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämishankkeista ja jotka kukin 
jäsenvaltio voi käyttää.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
siirrettävä toimivalta toteuttaa 
kansainvälisen sopimuksen tekemisen 
jälkeen tarvittavat toimenpiteet 
jäsenvaltioiden päästörajojen 
mukauttamiseksi, muuntyyppisten 
hankeperäisten hyvitysten käyttämiseksi 
kyseisen sopimuksen mukaisesti sekä
tämän päätöksen mukaisten tapahtumien 
tarkastamiseksi. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 

(19) Tämän päätöksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
siirrettävä toimivalta tämän päätöksen 
mukaisten tapahtumien tarkastamiseksi.
Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä päätöstä 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia tai muuttamalla niitä, niistä 
olisi päätettävä päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä
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keskeisiä osia ja täydentää tätä päätöstä 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia tai muuttamalla niitä, niistä 
olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

noudattaen.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja määritelmiä.

Tämän päätöksen soveltamisessa käytetään 
direktiivin 2003/87/EY 3 artiklassa 
annettuja asiaa koskevia määritelmiä.

Lisäksi "kasvihuonekaasupäästöillä"
tarkoitetaan hiilidioksidin (CO2), metaanin
(CH4), typpioksiduulin (N2O), fluorattujen 
hiilivetyjen (HFC-yhdisteet), 
perfluorattujen hiilivetyjen (PFC-yhdisteet) 
ja rikkiheksafluoridin (SF6) päästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivissä 2003/87/EY
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina.

Lisäksi tässä direktiivissä tarkoitetaan:
"kasvihuonekaasupäästöillä" hiilidioksidin
(CO2), metaanin (CH4), typpioksiduulin
(N2O), fluorattujen hiilivetyjen (HFC-
yhdisteet), perfluorattujen hiilivetyjen
(PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridin
(SF6) päästöjä, jotka ovat peräisin EU:n 
päästökauppajärjestelmään 
kuulumattomista, päästölähteitä ja 
nielujen aikaansaamia poistumia 
koskevien Kioton pöytäkirjan 
sääntelemien menettelyjen mukaisesti
määritellyistä lähteistä ja jotka on ilmaistu 
hiilidioksidiekvivalenttina;

"kansainvälisellä sopimuksella" 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
ilmastonmuutospuitesopimuksen 
mukaista maailmanlaajuista ja kattavaa 
sopimusta, joka sisältää EU:n tavoitteen 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
30 prosentilla vuoden 1990 tasoon nähden 
vuoteen 2020 mennessä ja jossa 
edellytetään muiden teollisuusmaiden 
sitoutuvan vastaaviin päästövähennyksiin 
ja taloudellisesti edistyneempien 
kehitysmaiden sitoutuvan asianmukaisiin 
toimiin vastuidensa ja valmiuksiensa 



PE406.142v02-00 14/23 AD\743661FI.doc

FI

mukaisesti.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
kyseiselle jäsenvaltiolle tämän päätöksen 
liitteessä asetetulla prosenttimäärällä 
suhteessa sen päästöihin vuonna 2005.

1. Kunnes yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään tässä artiklassa vaadittuja 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista 
päästövähennyksistä, kunkin jäsenvaltion 
on rajoitettava vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjään, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
vähintään kyseiselle jäsenvaltiolle tämän 
päätöksen liitteessä asetetulla 
prosenttimäärällä suhteessa sen päästöihin 
vuonna 2005.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 2 prosenttia sille asetetusta
2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 
jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle.

3. Vuosina 2013–2019 kukin jäsenvaltio 
voi siirtää seuraavalta vuodelta määrän, 
joka on 3 prosenttia sille asetetusta
2 kohdassa tarkoitetusta 
kasvihuonekaasujen päästörajasta. Jos 
jäsenvaltion päästöt jäävät 2 kohdassa 
tarkoitetun rajan alle, jäsenvaltio voi siirtää
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä seuraavalle vuodelle
tai siirtää ne toiselle jäsenvaltiolle, joka 
voi käyttää siirretyn määrän voidakseen 
noudattaa kasvihuonekaasujen 
päästörajaa sinä vuonna, jona vaaditun 
tason ylittävät päästövähennykset on
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saavutettu.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltion päästöt ovat vuonna 
2020 tämän päätöksen liitteessä asetetun 
tason alapuolella, jäsenvaltio voi siirtää 
vaaditun tason ylittävät 
päästövähennyksensä toiselle 
jäsenvaltiolle, joka voi käyttää siirretyn 
määrän voidakseen noudattaa sille 
asetettua vuotta 2020 koskevaa 
kasvihuonekaasujen päästörajaa.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnoista saatujen hyvitysten 
käyttö

Hanketoiminnoista saatujen hyvitysten 
käyttö ja vaaditun tason ylittävien 
kansallisten päästövähennysten siirto

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 1 kohdan a–c alakohta ja 2 alakohta, 2–3 kohta, 4 kohdan 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaikkien jäsenvaltioiden 
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 

a) sertifioidut päästövähennykset (CER:t) 
ja päästövähennysyksiköt (ERU:t), jotka 
myönnetään viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2012 toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin EY:n perustamissopimuksen 
205 artiklan 2 kohdassa määritetyn 
määräenemmistön muodostavan
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2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä; jäsenvaltioiden enemmistön direktiivin 
2003/87/EY mukaisesti kaudella 2008–
2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä kaikkien
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä;

b) CER:t, jotka myönnetään 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen toteutetuista 
päästövähennyksistä, edellyttäen että ne 
ovat peräisin kaudella 2008–2012 
rekisteröidyistä hankkeista sekä EY:n 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
2 kohdassa määritetyn määräenemmistön 
muodostavan jäsenvaltioiden enemmistön
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä;

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin kaikkien
jäsenvaltioiden direktiivin 2003/87/EY 
mukaisesti kaudella 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä, kunnes 
nämä maat ovat ratifioineet yhteisön 
kanssa tehdyn sopimuksen tai vuoteen 
2020 saakka, riippuen siitä, kumpi on 
aikaisempi ajankohta.

c) CER:t, jotka myönnetään vähiten 
kehittyneissä maissa toteutetuista 
hankkeista saatavista päästövähennyksistä, 
edellyttäen että ne ovat peräisin EY:n 
perustamissopimuksen 205 artiklan 
2 kohdassa määritetyn määräenemmistön 
muodostavan jäsenvaltioiden enemmistön
direktiivin 2003/87/EY mukaisesti kaudella 
2008–2012 hyväksymistä hanketyypeistä, 
kunnes nämä maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen tai 
vuoteen 2020 saakka, riippuen siitä, kumpi 
on aikaisempi ajankohta.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että
niiden toimenpiteet näiden hyvitysten 
ostamiseksi edistävät hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että
vähintään 50 prosenttia näistä 
hyvityksistä ostetaan vähiten kehittyneistä 
maista ja pienistä saarikehitysmaista, jotta 
voidaan edistää hankkeiden 
oikeudenmukaista maantieteellistä 
jakautumista ja kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen aikaan 
saamista.

2. Jos kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekeminen 
viivästyy, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi 
käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
ohella kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia täydentäviä 
hyvityksiä, jotka on saatu hankkeista tai 
muista päästöjenvähentämistoimista 
direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan
5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten 

2. Jos kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekeminen 
viivästyy, jäsenvaltiot voivat 3 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi 
käyttää 1 kohdassa tarkoitettujen toimien 
ohella kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä koskevia täydentäviä 
hyvityksiä, jotka on saatu hankkeista tai 
muista päästöjenvähentämistoimista 
direktiivin 2003/87/EY 11 a artiklan
5 kohdassa tarkoitettujen sopimusten 
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perusteella. perusteella.

2 a. Edellä 1 kohdan a–c alakohdassa ja 
2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten 
perusteella toteutettavien hankkeiden on 
täytettävät korkeat laatuvaatimukset, jotka 
komissio vahvistaa Yhdistyneiden 
Kansakuntien hyväksymissä puitteissa.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2 b. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista 
hanketoiminnoista tai muiden 
jäsenvaltioiden 3 artiklan 3 ja 3 a kohdan 
nojalla tekemistä siirroista saadut 
päästövähennykset täydentävät 
jäsenvaltioiden toteuttamia kansallisia 
toimenpiteitä.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä, jotka ovat peräisin 
kyseisen sopimuksen ratifioineista 
kolmansista maista.

3. Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
jälkeen jäsenvaltiot voivat käyttää vain 
sellaisia CER:iä ja muuntyyppisiä 
kansainvälisen sopimuksen perusteella 
luotuja hankeperäisiä hyvityksiä, jotka 
ovat peräisin kyseisen sopimuksen 
ratifioineista kolmansista maista.

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään kolme prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 

4. Kukin jäsenvaltio saa käyttää 1, 2 ja
3 kohdassa tarkoitettuja hyvityksiä 
vuosittain vain sellaisen määrän, joka on 
enintään neljä prosenttia kyseisen 
jäsenvaltion vuoden 2005 
kasvihuonekaasupäästöistä, jotka eivät 
kuulu direktiivin 2003/87/EY 
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soveltamisalaan. soveltamisalaan.

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 
N:o 280/2004/EY 3 artiklan mukaisesti 
toimittamassaan vuosiraportissa 
ilmoitettava vuosittaiset päästönsä, jotka 
johtuvat 3 artiklan täytäntöönpanosta, ja
raportoitava hyvitysten käytöstä 4 artiklan 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on seuraavan 
vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä 
ilmoitettava direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä peräisin olevat vuosittaiset 
päästönsä ja kaikki vaaditun tason 
ylittävien päästövähennysten siirrot, jotka 
on tehty tai vastaanotettu 3 artiklan 3 ja 
3 a kohdan mukaisesti, sekä raportoitava 
hyvitysten käytöstä 4 artiklan mukaisesti.

Komissio todentaa raportit huolellisesti ja 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kertomus sitoumusten toteuttamista 
tukevista yhteisön toimista
1. Komissio laatii kertomuksen, jossa 
eritellään yhteisön tasolla toteutettavat 
lisätoimet tässä päätöksessä ja 
maaliskuun 2007 Eurooppa-neuvoston 
tehokkuustavoitteessa asetettujen 
päästöjenvähentämissitoumusten 
täyttämisen varmistamiseksi. 
Kertomukseen sisällytetään erityisesti
a) arvio jäsenvaltioiden edistymisestä 
energiatehokkuuden parantamisessa;
b) direktiivin 2006/32/EY 4 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun tarkastelun 
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tulokset (valkoisia sertifikaatteja koskevan 
direktiivin tarkoituksenmukaisuuden 
osalta); erityisesti tässä kertomuksessa 
arvioidaan mahdollisuutta toteuttaa 
pakollinen yhteisönlaajuinen valkoisia 
sertifikaatteja koskeva kauppajärjestelmä;
c) yksityiskohtaisia ehdotuksia asuin- ja 
liikerakennuksista peräisin olevien 
päästöjen vähentämiseksi tuote- ja 
rakennusstandardien parantamisen 
avulla, jotta varmistetaan, että kaikki 
uudet asuin- ja liikerakennukset ovat 
täysin hiilidioksidipäästöttömiä vuoteen 
2020 mennessä.
2. Jos ehdotetuilla yhteisön politiikoilla ja 
toimenpiteillä voi olla merkittävä vaikutus 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämissitoumusten saavuttamiseen, 
komission kunkin ehdotuksen vaikutusten 
arvioinnissa on esitettävä määrällisesti 
mahdollinen vaikutus yhteisön ja kunkin 
jäsenvaltion kasvihuonekaasupäästöihin.
3. Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vuoden 2009 syyskuun 
loppuun mennessä. Komissio esittää 
vuonna 2010 asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia sen 
varmistamiseksi, että maaliskuun 2007 
Eurooppa-neuvostossa päätetty yhteisön 
energiatehokkuustavoite vuodelle 2020 
saavutetaan.

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Päätöksen noudattaminen

Jos jäsenvaltio ei pysty täyttämään tämän 
päätöksen mukaisia kasvihuonekaasujen 
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kokonaispäästöjen 
vähentämisvelvoitteitaan, komissio voi 
EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan 
mukaisesti nostaa perustamissopimuksen 
mukaisen velvollisuuden täyttämättä 
jättämistä koskevan kanteen kyseistä 
jäsenvaltiota vastaan ja pyytää 
perustamissopimuksen 243 artiklassa 
tarkoitettuja välitoimia tai Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 
62 a artiklassa tarkoitettua nopeutettua 
menettelyä.

Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Yhteisön uusi rahoitus vähähiiliselle ja 
energiatehokkaalle teknologialle
1. Osa direktiivin 2003/87/EY10 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmässä toteutettavasta 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
saaduista tuloista asetetaan yhteisön 
rahastoon, josta rahoitetaan seuraavia:
a) vähähiilisten ja energiatehokkaiden 
ratkaisujen edistäminen ja käyttö asuin-
ja liikerakennuksissa;
b) vähähiilisten liikenneratkaisujen ja 
-käytäntöjen edistäminen ja 
toteuttaminen.
2. Rahaston tarkoituksena on saada 
mahdollisimman paljon yksityisen 
sektorin rahoitusta.
3. Komissio tekee 30 päivään kesäkuuta 
2010 mennessä yksityiskohtaisia 
ehdotuksia rahaston suuruudesta, 
toiminnasta ja tavoitteista.
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Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä olevia 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan, kun yhteisö on tehnyt 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään 3 artiklan mukaisia 
päästövähennyksiä pidemmälle ulottuvista
sitovista päästövähennyksistä.

1. Kun yhteisö on tehnyt kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, jossa 
määrätään sen 
kasvihuonekaasupäästöihin tehtävistä 
30 prosentin sitovista päästövähennyksistä, 
komissio tekee asianmukaisen ehdotuksen 
tämän päätöksen muuttamisesta ja 
vaikutustenarvioinnin. Ehdotus sisältää

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen tekemistä seuraavasta 
vuodesta alkaen yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
on 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vähennettävä edelleen vuoteen 2020 
mennessä määrällä, joka vastaa koko sitä 
yhteisön lisävähennyspyrkimystä, joka 
koskee kaikista lähteistä peräisin olevia 
kasvihuonekaasupäästöjä ja johon yhteisö 
on kansainvälisen sopimuksen nojalla 
sitoutunut, kerrottuna sillä osuudella 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
kokonaisvähennyksestä vuodelta 2020, 
johon jäsenvaltiot osallistuvat 
vähentämällä 3 artiklan mukaisesti 
kasvihuonekaasupäästöjä, jotka ovat 
peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä.

a) säännökset, joilla varmistetaan, että
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista lähteistä, 
on 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
vähennettävä edelleen vuoteen 2020 
mennessä määrällä, joka on riittävä, kun 
se yhdistetään odotettavissa oleviin
direktiivin 2003/87/EY soveltamisalaan
kuuluvista lähteistä peräisin oleviin 
lisävähennyksiin, jotta kansainvälisen 
sopimuksen mukaiset yhteisön tavoitteet 
saavutetaan;

3. Kunkin jäsenvaltion on 3 artiklan 
mukaisesti osallistuttava yhteisön 
lisävähentämispyrkimykseen suhteessa 
omaan osuuteensa niistä yhteisön 
kokonaispäästöistä vuodelta 2020, jotka 
ovat peräisin direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan kuulumattomista 
lähteistä.
Komissio tarkistaa liitteessä esitettyjä 
päästörajoja 1 alakohdan mukaisesti. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 

b) säännökset, joilla tarkistetaan liitteessä 
esitettyjä kutakin jäsenvaltiota koskevia
päästörajoja a alakohdassa tarkoitettujen 
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on muuttaa tämän päätöksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

lisävähennysten mukaisesti;

4. Jäsenvaltiot voivat 5 kohdan mukaisesti 
lisätä 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käyttöä enintään 
puolella 2 kohdassa tarkoitetusta 
lisävähennyksestä, edellyttäen että 
kyseiset hyvitykset ovat peräisin 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

c) säännökset, joilla muutetaan sääntöjä 
niiden 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevien hyvitysten käytöstä, jotka ovat 
peräisin kolmansista maista, jotka ovat 
ratifioineet 1 kohdassa tarkoitetun 
sopimuksen.

Kukin jäsenvaltio voi siirtää 
käyttämättömän osan tästä määrästä 
toiselle jäsenvaltiolle.
5. Komissio antaa tarvittaessa säännöksiä 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta käyttää 
muuntyyppisiä hankeperäisiä hyvityksiä 
tai hyödyntää muita kansainvälisen 
sopimuksen perusteella luotuja 
järjestelyitä.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
päätöksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 9 artiklan 
2 kohdassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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