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Tarkistus 132
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. 
Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen 
vuosittain samansuuruisella määrällä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaan kulutukseen. Ilmainen jakaminen häiritsee 
markkinamekanismin toimintaa, kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja palkitsisi parhaita toimijoita mitä tehokkaimmin. Hiilivuoto ja 
eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet 
kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava 
päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.
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Tarkistus 133
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. 
Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen 
vuosittain samansuuruisella määrällä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yritysten ei pitäisi saada seitsemän vuoden siirtymäkautta ennen siirtymistä 
hiilidioksidipäästöihin perustuviin ympäristökustannuksiin.

Tarkistus 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jossa myönnetään 
ilmaiseksi päästöoikeuksia, siinä määrin 
kuin ne ovat toteutettavissa, alakohtaisten 
sääntöjen perusteella.
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niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. 
Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen 
vuosittain samansuuruisella määrällä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

Or. en

Perustelu

Valmistava teollisuus on altis kansainväliselle kilpailulle. Huutokaupasta aiheutuu 
ennakoimattomia riskejä tälle teollisuuden alalle ja koko EU:n taloudelle, mutta ne se ei 
edistä direktiiviin sisältyviä ympäristötavoitteita. Päästökatoksi on vahvistettu 21 prosenttia, 
ja se saavutetaan huutokaupalla tai ilman sitä vähentämällä jatkuvasti päästöoikeuksien 
määrää. Valmistavalle teollisuudelle olisi siksi myönnettävä sääntöihin perustuvia ilmaisia 
päästöoikeuksia siihen asti, kunnes aletaan soveltaa kansainvälistä sopimusta, joka tarjoaa 
yhtäläiset kilpailumahdollisuudet maailman laajuisesti.

Tarkistus 135
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä.
Tämä johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen 
vuosittain samansuuruisella määrällä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa.

(17) Kaikkien muiden yhteisön 
järjestelmään kuuluvien alojen osalta 
päästöoikeudet huutokaupataan vuodesta 
2013 lähtien, edellyttäen että 
kansainvälinen sopimus on tehty.

Or. en
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Perustelu

Täysien huutokauppaoikeuksien soveltaminen kaikkiin aloihin vuodesta 2013 lähtien on 
tehokkain ja paras järjestelmä. Kun kansainvälinen sopimus on tehty, hiilivuotoriskiä ei ole.

Tarkistus 136
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Tämä 
johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa.

(17) Muiden yhteisön järjestelmään 
kuuluvien alojen osalta olisi säädettävä 
siirtymäjärjestelystä, jonka mukaan 
ilmaiseksi annettavat päästöoikeudet 
vuonna 2013 olisivat 80 prosenttia 
määrästä, joka vastaa kyseisten laitosten 
osuutta kaikista yhteisön päästöistä ja 
niiden osuutta yhteisön vuotuisten 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä. Tämä 
johtaisi ilmaiseksi jaettavien 
päästöoikeuksien vähenemiseen vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa. Niin kauan kuin ei ole saatu 
aikaan kansainvälistä sopimusta, jolla 
EU:n päästökauppajärjestelmään 
kuuluville aloille luodaan yhtenäinen 
toimintakenttä, komission on arvioitava 
alat, jotka joutuvat huutokauppaamisen 
seurauksena kohtuuttoman heikkoon 
asemaan ja jotka voidaan vapauttaa 
järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

Jotkut alat joutuvat huutokaupan takia kohtuuttoman epäedulliseen asemaan (esimerkiksi 
energiaintensiiviset alat). Näille aloille voidaan myöntää poikkeus.
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Tarkistus 137
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kansainvälisen sopimuksen 
puuttuessa näille aloille voitaisiin luoda 
toisenlainen järjestelmä, jossa otetaan 
huomioon todellinen hiilivuodon riski. 
Hiilivuotoriskille alttiina oleville aloille 
olisi siksi myönnettävä ilmaisia 
päästöoikeuksia enintään 80 prosenttia 
niiden keskimääräisistä päästöistä 
vuosina 2005–2007.

Or. en

Perustelu

Kun kansainvälistä sopimusta ei ole, ollaan huolestuneita hiilivuotoriskistä. On vaikeaa 
saada todisteita tämän riskin vakavuudesta, mutta varovaisuussyistä olisi sallittava 
(sääntöihin perustuva) ilmaisten päästöoikeuksien myöntäminen tälle riskille alttiina oleville 
aloille. Kun ilmastonmuutosta koskeva kattava kansainvälinen sopimus tulee voimaan, 
päästöoikeuksien kaupasta aiheutuva hiilivuotoriski on pieni. Kaikkien päästöoikeuksien 
huutokaupasta olisi siksi tultava vakiokäytäntö, kun tällainen sopimus on tehty.

Tarkistus 138
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat 
tekniikat, korvaavat ratkaisut, 

Poistetaan.
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vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi. Mitkään 
säännöistä eivät saisi kannustaa 
lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia 
asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian 
markkinoilla. Sääntöjä olisi sovellettava 
uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat 
samaa toimintaa kuin olemassa olevat 
laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaan kulutukseen. Ilmainen jakaminen häiritsee 
markkinamekanismin toimintaa, kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja palkitsisi parhaita toimijoita mitä tehokkaimmin. Hiilivuoto ja 
eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet 
kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava 
päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.
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Tarkistus 139
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat 
tekniikat, korvaavat ratkaisut, 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö, uusiutuvat 
energialähteet sekä kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja varastointi. Mitkään 
säännöistä eivät saisi kannustaa 
lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia 
asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian 
markkinoilla. Sääntöjä olisi sovellettava 
uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat 
samaa toimintaa kuin olemassa olevat 
laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Seuraa tarkistuksesta johdanto-osan 16 ja 17 kappaleeseen.

Tarkistus 140
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi ilmaisjaosta 
kyseisen alan laitoksille olisi annettava 
koko yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä ("benchmarks"), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
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Or. en

Perustelu

Sääntöjen soveltaminen koskee vain kyseisiä aloja, koska vain näille laitoksille myönnetään 
saman esittäjän johdanto-osan kappaleeseen 17 a (uusi) tekemässä tarkistuksessa 
tarkoitettuja ilmaisia päästöooikeuksia.

Tarkistus 141
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä 
olisi sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
mahdollisuudet päästöjen vähentämiseen, 
tekniset mahdollisuudet mukaan lukien,
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Vaihtoehtoisen 
tuotantoprosessin tarjoavien 
valokaariuunien saatavuudesta 
riippumatta mainituissa 
yhdenmukaistetuissa säännöissä olisi 
otettava huomioon myös palokaasupäästöt 
tapauksissa, joissa mainittuja palokaasuja 
ei voida välttää integroidussa 
metalliperusteisessa teräksen 
tuotantoprosessissa, erityisesti 
masuunituotannossa, ja säädettävä 
ilmaisten päästöoikeuksien 
myöntämisestä näitä kaasuja tuottaville 
tuotantoprosesseille. Mitkään säännöistä 
eivät saisi kannustaa lisäämään päästöjä, 
minkä lisäksi olisi varmistettava, että 
lisääntyvä osa päästöoikeuksista 
huutokaupataan. Jotta markkinat voisivat 
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päästöoikeudet olisi huutokaupattava. toimia asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpö- ja jäähdytysenergian markkinoilla.
Lisäksi säännöillä olisi vältettävä 
kilpailun vääristyminen yhden 
operaattorin laitosten ja ulkoistetun 
tuotannon laitosten tuotantotoiminnan 
välillä. Sääntöjä olisi sovellettava uusiin 
osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 5 ja sillä vramistetaan, että palokaasuja koskevan 
päätöksen tekemistä ei jätetä komissiolle, vaan että näille kasuille myönnetään ilmaisia 
päästöoikeuksia, jotta kannustettaisiin niiden kestävään käyttöön. Lisäksi tarkistuksella 
täsmennetään sääntöjen käyttöä varmistamalla että päästöjen vähentämiseen käytettävissä 
olevat tekniset mahdollisuudet otetaan huomioon.

Tarkistus 142
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
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otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä 
olisi sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mainituissa 
yhdenmukaistetuissa toimissa voidaan 
ottaa huomioon myös masuunien 
palokaasujen päästöt tapauksissa, joissa 
mainittuja palokaasuja ei voida välttää 
teollisessa tuotantoprosessissa. viimeksi 
mainitussa yhteydessä säännöillä voidaan 
sallia päästöoikeuksien jakaminen 
ilmaiseksi kyseisiä palokaasuja polttavien 
laitosten toiminnanharjoittajille tai näitä 
kaasuja tuottavien laitosten 
toiminnanharjoittajille. Mitkään 
säännöistä eivät saisi kannustaa lisäämään 
päästöjä, minkä lisäksi olisi varmistettava, 
että lisääntyvä osa päästöoikeuksista 
huutokaupataan. Jotta markkinat voisivat 
toimia asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpö- ja jäähdytysenergian markkinoilla.
Lisäksi säännöillä olisi vältettävä 
kilpailun vääristyminen yhden 
operaattorin laitosten ja ulkoistetun 
tuotannon laitosten tuotantotoiminnan 
välillä. Sääntöjä olisi sovellettava uusiin 
osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en
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Tarkistus 143
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Vaihtoehtoisen 
tuotantoprosessin tarjoavien 
valokaariuunien saatavuudesta 
riippumatta mainituissa 
yhdenmukaistetuissa säännöissä voidaan 
ottaa huomioon myös masuunien ja 
koksaamojen palokaasupäästöt 
tapauksissa, joissa mainittuja palokaasuja 
ei voida välttää teräksen koksaamo- ja 
masuunituotannossa; viimeksi mainitussa 
yhteydessä säännöillä voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
mainittuja kaasuja tuottaville masuuneille 
ja koksaamoille. Mitkään säännöistä eivät 
saisi kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi 
olisi varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
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ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Koksauskaasut ovat teknisestä prosessista aiheutuva koksauksen sivutuote eikä niitä voida 
välttää. Ne ovat prosessipäästöjä ja niille olisi myönnettävä ilmaiset päästöoikeudet.

Tarkistus 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 
siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava
huomioon kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö,
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 

(18) Sellaisen kansainvälisen sopimuksen 
puuttuessa, jonka nojalla asianomaisia 
aloja kohdellaan yhdenvertaisesti,
yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen 
minimoimiseksi ilmaisjaosta laitoksille 
olisi annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä (sector 
specific "benchmarks"), joiden olisi 
perustuttava kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimpaan 
tekniikkaan ja teknologiaan, ja joissa olisi 
otettava huomioon mahdollisuudet 
päästöjen vähentämiseen, tekniset
mahdollisuudet mukaan lukien, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö ja, 
uusiutuvat energialähteet. Mitkään 
säännöistä eivät saisi kannustaa lisäämään 
päästöjä tuotantoyksikköä kohti. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
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lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien sääntöjen asettamista 
koskevia periaatteita komission olisi 
kuultava asianomaisia aloja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella tuetaan eisttelijän ehdottamia "yhdenmukaistettuja sääntöjä". Tämän 
tehostamiseksi lisätään selvennyksiä:

– Tehokkaimman tekniikan on oltava sääntöjen perustana.

– "Tekniset mahdollisuudet" ovat olennainen kriteeri, kuten voimassa olevan direktiivin 
liitteen III 3 kappaleessa säädetään (esim. ottaen huomioon prosesseihin liittyvät 
päästöt).

– Kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi ei vaikuta sääntöjen laatimiseen.

– Päästöjen lisääntyminen tuotantoyksikköä kohti olisi estettävä, mutta samalla 
sallittava kasvu.

– Kyseisiä aloja olisi kuultava.
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Tarkistus 145
Nicodim Bulzesc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä kuten sääntöjä, jotka eivät 
pelkästään rajoitu alakohtaisiin 
sääntöihin, joissa olisi selkeästi 
vahvistettava menettely alakohtaisten 
sääntöjen laatimiselle ja otettava
asianmukaisesti huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava myös uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava. 
Määritellessään yksittäisillä aloilla 
sovellettavien sääntöjen asettamista 
koskevia periaatteita komission olisi 
kuultava asianomaisia aloja.
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Or. en

Perustelu

Sääntöjen asettamisen periaatteista on sovittavat asianomaisten alojen kanssa, ja niiden on 
heijasteltava nykyisiä päästöjä ja teknisiä vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi kyseisellä 
alalla. BREF-asiakirjat voivat toimia relevantteina viiteasiakirjoina tässä menettelyssä.

Tarkistus 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Lisäksi 
säännöillä on pyrittävä välttämään 
kilpailun vääristyminen yhden 
toiminnanharjoittajan laitosten ja 
ulkoistetun tuotannon laitosten 
tuotantotoiminnan välillä. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
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uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
sähköä, joka on tuotettu jätekaasuista ja 
muista jätteistä, ja sähköä, joka on 
tuotettu yhdessä teollisuuden lämmön 
kulutuksen kanssa laitoksen käyttäjän 
omaan kulutukseen. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa on samanlainen kuin esittelijän ehdottama tarkistus 5. 
Teollisuuskaasujen ulkoistettu tuotanto voisi olla tehokkaampaa energian käytön kannalta. 
Kilpailun vääristymistä olisi siksi vältettävä. Jätekaasuista tuotettu hiilidioksidi liittyy 
erottamattomasti laitoksiin, jotka tuottavat näitä kaasuja. Huutokauppaaminen rasittaisi näitä 
laitoksia kohtuuttomasti eikä se kannustaisi jätekaasujen kestävään käyttöön. Teollisten 
prosessien yhteydessä tuotettu sähkö ja lämpö sekä jätteistä tuotettu sähkö ovat ympäristöä 
säästäviä ratkaisuja näissä prosesseissa tarvittavan energian toimittamiseksi.

Tarkistus 147
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”).
Vaikuttamatta yksittäisten 
teollisuusalojen erityiskriteereihin, näissä 
säännöissä olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, yleisesti 
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kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi 
olisi varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

sovellettavat korvaavat ratkaisut ja 
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö sekä niiden 
potentiaali, mukaan lukien tekninen
potentiaali päästöjen vähentämiseksi.
Sääntöjen olisi kannustettava todelliseen 
päästöjen vähentämiseen. Jotta markkinat 
voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä sääntöjen perusteella.
Jakaminen ei saisi vääristää tarpeettomasti 
kilpailua sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian markkinoilla.
Sääntöjä olisi sovellettava yhtäläisesti 
myös uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat 
samaa toimintaa kuin olemassa olevat 
laitokset, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
Komissio kuulee asiasta kiinnostuneita 
tahoja vahvistaakseen periaatteet 
yksittäisiä aloja koskevien sääntöjen 
määrittelylle.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella painotetaan sääntöjen soveltamista ja seuraavien seikkojen merkitystä: 
Yhdenmukaistettu suunnitelma sääntöjen määrittelemiseksi siten, että on mahdollista ottaa 
jotakin tiettyä alaa koskevat erityistekijät huomioon, voimakkaat kannustimet tulosten 
parantamiseen ja asianomaisten tahojen kuuleminen. Vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät 
voidaan tunnustaa viitearvoiksi vain, jos niitä sovelletaan yleisesti. Näiden sääntöjen teknisen 
luonteen selventämiseksi säilytetään viittaus voimassa olevan direktiivin liitteessä III 
tarkoitettuun potentiaaliin.
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Tarkistus 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi 
olisi varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”).
Vaikuttamatta yksittäisten 
teollisuusalojen erityiskriteereihin, näissä 
säännöissä olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, yleisesti 
sovellettavat korvaavat ratkaisut ja
vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö sekä niiden 
potentiaali, mukaan lukien tekninen 
potentiaali päästöjen vähentämiseksi. 
Sääntöjen olisi kannustettava todelliseen 
päästöjen vähentämiseen. Jotta markkinat 
voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä sääntöjen perusteella.
Jakaminen ei saisi vääristää tarpeettomasti 
kilpailua sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian markkinoilla.
Sääntöjä olisi sovellettava yhtäläisesti 
myös uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat 
samaa toimintaa kuin olemassa olevat 
laitokset, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.
Komissio kuulee asiasta kiinnostuneita 
tahoja vahvistaakseen periaatteet 
yksittäisiä aloja koskevien sääntöjen 
määrittelylle.
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Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella painotetaan sääntöjen soveltamista ja seuraavien seikkojen merkitystä: 
Yhdenmukaistettu suunnitelma sääntöjen määrittelemiseksi siten, että on mahdollista ottaa 
jotakin tiettyä alaa koskevat erityistekijät huomioon, voimakkaat kannustimet tulosten 
parantamiseen ja asianomaisten tahojen kuuleminen. Vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät 
voidaan tunnustaa viitearvoiksi vain, jos niitä sovelletaan yleisesti. Näiden sääntöjen teknisen 
luonteen selventämiseksi säilytetään viittaus voimassa olevan direktiivin liitteessä III 
tarkoitettuun potentiaaliin.

Tarkistus 149
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”). 
Säännöissä olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. EU:n 
päästökauppajärjestelmän olisi taattava 
kaikkien lämmöntuottajien yhtäläinen 
kohtelu ja otettava huomioon niiden 
levinneisyys ja riippuvuus 
sääolosuhteista. Lisäksi on otettava 
huomioon, että järjestelmään 
kuulumattomien laitosten tuotantoa 
voidaan ympäristön suojelemiseksi siirtää 
muihin laitoksiin ja että tuotannon 
siirtäminen järjestelmään 
kuulumattomiin laitoksiin on kilpailun 
vääristymisen ehkäisemiseksi estettävä. 
Mitkään säännöistä eivät saisi kannustaa 
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vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

lisäämään päästöjä, minkä lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. pl

Perustelu

Se että suurten lämmöntuottajien, jotka toimittavat lämpöä kaukolämpöjärjestelmiin, on 
maksettava EU:n päästökauppajärjestelmästä aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien 
sertifikaattien ostamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka niiden on otettava huomioon 
kuluttajahinnoissaan, merkitsee näille tuottajille vakavaa kilpailunvääristymää. Tämä voi 
johtaa siihen, että tuotantoa siirretään pienempiin laitoksiin, jotka yleensä ovat 
tehottomampia ja joita ei valvota, toisin sanoen järjestelmästä tapahtuvaan hiilivuotoon ja 
lopulta päästöjen tosiasialliseen kasvuun.

Tarkistus 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
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sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet, puhtaat 
energiankantajat kuten vety sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian ja teollisuuskaasujen
markkinoilla. Sääntöjä olisi sovellettava 
uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Vetyä kehitetään nykyään paikallista (hajautettu energiantuotanto) ja ei-paikallista käyttöä 
varten kaikkialla EU:ssa puhtaana energian kantajana poliittisten päätöksentekijöiden 
valitsemana. Sen käyttö on hyvin perusteltua ympäristösyistä, jotka osoittavat, että sen 
hiilidioksidiin liittyvä elämänkaari on verrattavissa muihin polttoaineisiin tai jopa parempi.
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Tarkistus 151
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, mukaan luettuina 
yhdistetty lämpö ja voima, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Yhdistetyn lämmön ja voiman kehittäminen on EU:n julkistettu tavoite. Muiden tässä 
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yhteydessä mainittujen tekniikoiden ohella jakosäännöillä olisi tehtävä selväksi, että 
päästökauppa toimii sellaisten tekniikoiden kehittämiseksi, joilla voidaan tehokkaammin 
vähentää hiilidioksidia erityisesti yhdistetyssä lämmön ja voiman tuotannossa. Tällä 
tarkistuksella tekstiä yhdenmukaistetaan muiden ehdotukseen sisältyvien yhdistettyä lämmön 
ja voiman tuotantoa koskevien säännösten kanssa.

Tarkistus 152
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”), 
joissa olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian ja teollisuuskaasujen
markkinoilla. Sääntöjä olisi sovellettava 
uusiin osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
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käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. fr

Perustelu

Kaikki energiamuodot olisi mainittava.

Tarkistus 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”).
Säännöissä olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
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uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle, paitsi sähkölle, joka 
tuotetaan teollisuuden tuotantoprosessin 
jätteistä. Vuonna 2020 käyttämättä olevat 
uusien osallistujien päästöoikeudet olisi 
huutokaupattava.

Or. pl

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. Niiden 
hyödyntämisen tehokkuuden takaamiseksi on sallittava mahdollisimman suuri joustavuus 
niiden käytössä. Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan 
luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näiden erityisehtojen mukaisesti tuotettuun 
energiaan ei pitäisi soveltaa huutokauppamenettelyä.

Tarkistus 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi 
olisi varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
alakohtaisten sääntöjen soveltamista,
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, yleisesti sovellettavissa 
olevat vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät, 
biomassan käyttö sekä mahdollisuudet 
päästöjen vähentämiseen, tekniset 
mahdollisuudet mukaan lukien. Näiden 
sääntöjen olisi kannustettava 
vähentämään erityisiä päästöjä. 
Sääntöihin perustuvasta päästöoikeuksien 
jakamisesta on päätettävä niin että
markkinat voivat toimia asianmukaisesti. 
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tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Jakaminen ei saisi vääristää tarpeettomasti 
kilpailua sähkön ja teollisuuslaitoksille 
toimitettavan lämpöenergian markkinoilla. 
Sääntöjä olisi sovellettava uusiin 
osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle, lukuun ottamatta 
sähkön tuotantoa teollisten 
tuotantoprosessien jätekaasuista. Vuonna 
2020 käyttämättä olevat uusien 
osallistujien päästöoikeudet olisi 
huutokaupattava.

Or. en

Perustelu

Tuotantoprosessien jätekaasut on käytettävä välittömästi niiden synnyttyä. Jotta mainitut 
kaasut tulisi otettua tehokkaasti talteen, on sallittava mahdollisimman suuri jousto niiden 
käytössä. Tuotantoprosessien jätekaasujen käyttö sähkön tuotantoon säästää osaltaan 
luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Näissä erityisoloissa tuotettu sähkö olisi 
jätettävä huutokauppajärjestelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 155
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (viitearvoja), joissa 
olisi otettava huomioon 
kasvihuonekaasujen ja energian kannalta 
tehokkaimmat tekniikat, korvaavat 
ratkaisut, vaihtoehtoiset 



PE409.584v01-00 30/102 AM\733252FI.doc

FI

uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Niissä olisi myös otettava 
huomioon tekniikan kehittymisen ansiosta 
tapahtuva hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen asteittainen tehostuminen. 
Mitkään säännöistä eivät saisi kannustaa 
lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. el

Perustelu

Tekniikka kehittyy ja paranee ajan mittaan ja viitearvoissa olisi siksi otettava huomioon tämä 
kehitys.

Tarkistus 156
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi ilmaisjaosta 



AM\733252FI.doc 31/102 PE409.584v01-00

FI

siirtymäajan ilmaisjaosta laitoksille olisi 
annettava koko yhteisön osalta 
yhdenmukaistettuja sääntöjä 
(”benchmarks”), joissa olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

laitoksille olisi annettava koko yhteisön 
osalta yhdenmukaistettuja ja alakohtaisia 
sääntöjä ("benchmarks"), niin kauan kuin 
ei ole olemassa kansainvälistä sopimusta, 
jolla taataan kyseisten alojen yhtäläinen 
kohtelu. Säännöissä olisi otettava 
huomioon kasvihuonekaasujen ja energian 
kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että siirtymäajalla viitataan kansainväliseen sopimukseen, jolla 
luodaan yhtäläiset kilpailumahdollisuudet (hiilivuodon välttämiseksi).
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Tarkistus 157
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja ja 
alakohtaisia sääntöjä (”benchmarks”). 
Säännöissä olisi otettava huomioon 
metsitysaste kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat 
(BAT), korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. pl

Perustelu

Tärkein ja luonnollisin keino torjua ilmastonmuutosta on metsittäminen ja niittyjen luominen 
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hiilidioksidin sitomiseksi. Parhaiden käytettävissä olevien tekniikkojen (Best Available 
Technology, BAT) käyttö on avain kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Tarkistus 158
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
mukaan lukien yhdistetty lämpö ja voima,
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 
päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä olisi 
sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en
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Perustelu

Yhdistetyn lämmön ja voiman kehittäminen on EU:n julkistettu tavoite. Muiden tässä 
yhteydessä mainittujen tekniikoiden ohella jakosäännöillä olisi tehtävä selväksi, että 
päästökauppa toimii sellaisten tekniikoiden kehittämiseksi, joilla voidaan tehokkaammin 
vähentää hiilidioksidia erityisesti yhdistetyssä lämmön ja voiman tuotannossa.

Tarkistus 159
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa 
maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 
kahteen celsiusasteeseen. Se pitää Balissa 
saavutettua edistystä tämän tavoitteen 
saavuttamisessa rohkaisevana. Jos muut 
kehittyneet maat ja muut suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat eivät 
osallistu tähän kansainväliseen 
sopimukseen, kasvihuonekaasupäästöt 
saattaisivat lisääntyä kolmansissa maissa, 
joissa teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt.
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 

(19) Jos muut kehittyneet maat ja muut 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu kansainväliseen 
sopimukseen, kasvihuonekaasupäästöt 
saattaisivat lisääntyä kolmansissa maissa,
joissa teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille.
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt.
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välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. pl

Perustelu

"Hiilivuodoksi" kutsuttu ilmiö, jossa todellisuudessa on kyse vain markkinoiden terveestä 
reaktiosta sääntöihin, jotka eivät vastaa yhteisön taloudellista tilannetta, tulee varmasti 
toteutumaan ja pahentamaan taloudellisia ongelmia, ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
yritysten nopeasti kasvavat taloudelliset ja hallinnolliset rasitteet. Päästöoikeuksien keskitetty 
jakaminen joidenkin alojen tukemiseksi on sitä vastoin soveltumaton ja markkinatalouden 
kannalta vahingollinen mekanismi.

Tarkistus 160
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
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sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
ryhtyy soveltamaan asianomaiset perusteet 
täyttäviin teollisuudenaloihin ja osa-
aloihin myös yhteisön laajuisesti 
yhdenmukaistettuihin säädöksiin 
perustuvaa päästöoikeuksien ilmaisen 
jakamisen periaatetta.

Or. de

Perustelu

Myös tässä yhteydessä parhaaseen käytössä olevaan tekniikkaan perustuva viitearvo on 
tehokkain ja edullisin ratkaisu.

Tarkistus 161
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
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tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. Jos 
ilmastonmuutosta koskevaa 
kansainvälistä sopimusta, josta seuraa 
kasvihuonekaasupäästöjen samantasoisia 
pakollisia vähennyksiä kuin yhteisön 
vähennykset maissa, jotka edustavat 
tuotannon kriittistä massaa EU:n 
päästökauppajärjestelmään kuuluvalla 
alalla, jolla ei ole ilmaisia 
päästöoikeuksia, ei ole vielä tehty, on 
tarpeen huolehtia, etteivät yhteisön 
ulkopuoliset kasvihuonekaasupäästöt 
vaaranna yhteisön toimintaa johtamalla 
hiilivuotoon. Tämän ehkäisemiseksi on 
hyväksyttävä säännöksiä, joita sovelletaan 
sellaisten tavaroiden tuontiin, jotka 
heikentäisivät mainitun toiminnan tehoa. 
Kyseisten säännösten olisi oltava 
vaikutukseltaan neutraaleja. Jotta oltaisiin 
valmiita tällaisen tapahtuman varalta, joka 
voisi vaarantaa ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyden ja yhteisön toimista 
saatavat hyödyt, tehokas hiilen tasaaminen 
päästöoikeuksia koskevan 
tuontivaatimuksen muodossa olisi 
vahvistettava yhteisöön tuotavien 
energiatehokkaiden tavaroiden osalta. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Kyseisissä säännöksissä 
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tavaroiden maahantuojiin olisi 
sovellettava vastaavia vaatimuksia kuin 
sellaisiin EU:ssa sijaitseviin laitoksiin, 
jotka eivät saa ilmaisia oikeuksia ja jotka 
ovat erityisen alttiita hiilivuodolle tai 
joihin kohdistuu kansainvälistä kilpailua 
kolmansista maista, joiden ei tarvitse 
toteuttaa sitovia ja todennettavia toimia 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi osana vuodesta 2012 
sovellettavaa kansainvälistä 
ilmastopolitiikkaa.

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaan kulutukseen. Ilmainen jakaminen häiritsee 
markkinamekanismin toimintaa, kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja palkitsisi parhaita toimijoita mitä tehokkaimmin. Hiilivuoto ja 
eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet 
kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava 
päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.

Tarkistus 162
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 



AM\733252FI.doc 39/102 PE409.584v01-00

FI

lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. Näiden 
alttiiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten
välttäminen. Niille aloille ja osa-aloille, 
joilla on asianmukaisesti perusteltavissa, 
että hiilivuodon uhka on olemassa ja 
lisäksi sähköntuotanto muodostaa suuren 
osan tuotantokustannuksista ja on 
tehokasta, voidaan myöntää enintään 80 
prosenttia ilmaisia päästöoikeuksia ja 
siten ottaa huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Määritelmää siitä, mitkä (osa-)alat voivat saada ilmaisia päästöoikeuksia, jollei 
kansainvälistä sopimusta ole olemassa, on tarkistettava ylisuurten korvausten välttämiseksi. 
Kilpailulle alttiille intentsiivisille aloille voidaan antaa tasoitusta myöntämällä niille ilmaisia 
oikeuksia sähkönkulutuksesta, jotta kohdellaan yhtäläisesti aloja, joilla on suuret välittömät 
kustannukset ja aloja joilla on suuret välilliset kustannukset. Niille ei kuitenkaan myönnetä 
ilmaisia oikeuksia kaikista välillisistä päästöistä, koska niiden olisi myös pyrittävä 
vähentämään hiilidioksidipäästöjään.
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Tarkistus 163
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat 
ja muut suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat eivät 
osallistu tähän kansainväliseen 
sopimukseen, kasvihuonekaasupäästöt 
saattaisivat lisääntyä kolmansissa maissa, 
joissa teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-
aloille. Näiden alojen ja osa-alojen ja 
määrittelyä ja vaadittavia toimenpiteitä 
arvioidaan myöhemmin uudelleen, jotta 
voidaan varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen 
ja on rohkaistunut siitä, että Kioton 
pöytäkirjan liitteessä I mainitut maat 
sitoutuivat Balilla vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä 25–40 
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä. Säilyttääkseen 
johtoasemansa liitteessä I mainittujen 
maiden ryhmässä EU:n on vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjään marginaalin 
ylimpään osaan sijoittuvalla 
prosenttimäärällä. Jos muut kehittyneet 
maat ja muut suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat eivät 
osallistu tähän kansainväliseen 
sopimukseen, vähemmän 
hiilidioksiditehokkaiden laitosten
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi komission 
olisi tuettava maailmanlaajuisten 
alakohtaisten sopimusten valmistelua ja 
tekemistä, ja mikäli tällaiset sopimukset 
eivät ole mahdollisia, yhteisö jakaa 
enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville osa-aloille ja laitoksille. Näiden 
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päästöoikeuksien kokonaismäärää. osa-alojen ja laitosten määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos osa-alojen ja laitosten
suhteen on asianmukaisesti perusteltavissa, 
että hiilivuodon uhkaa ei voida torjua 
muilla keinoin, ja lisäksi sähköntuotanto 
muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Tarkistus 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille.
Tämä voisi vaarantaa 
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ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt.
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. Koska 
on todennäköistä, että merkittävä 
markkinaosuus menetetään yhteisön 
ulkopuolisille laitoksille, joihin ei sovelleta 
vastaavia toimia päästöjen vähentämiseksi, 
direktiiviin olisi sisällytettävä liitteenä 
luettelo niistä energiaintensiivisistä 
teollisuuden aloista, jotka ovat alttiita 
hiilivuodolle. Yhteisö jakaa edelleen
kaikki päästöoikeudet ilmaiseksi 
teollisuudenaloille ja osa-aloille, jotka 
täyttävät hiilivuodon uhan määrittelyä 
koskevat asianomaiset kriteerit. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa.

Or. pl

Perustelu

Hiilivuodon uhalle alttiiden alojen luettelo takaa avoimuuden ja oikeusvarmuuden. 
Tapauksissa, joissa hiilivuodon uhka todetaan, päästöoikeudet jaetaan viitearvojen 
perusteella ja tältä osin täysin ilmaiseksi.
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Tarkistus 165
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. Ottaen 
huomioon mahdollisuuden 
markkinaosuuksien merkittävästä 
menetyksestä yhteisön ulkopuolisille 
laitoksille, jotka eivät ponnistele yhtä 
suuressa määrin päästöjen 
vähentämiseksi, tähän direktiiviin olisi 
sisällytettävä liitteenä luettelo 
mahdollisesti ”hiilivuotoa” aiheuttavista 
energiaintensiivisistä teollisuudenaloista. 
Yhteisö jakaa edelleen kaikki ilmaiset 
päästöoikeudet asianomaiset hiilivuodon 
uhkaa koskevat perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
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päästöoikeuksien kokonaismäärää. välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. de

Perustelu

Hiilivuodolle alttiiden alojen luettelon sisällyttäminen direktiiviin selventää tekstiä ja lisää 
oikeusvarmuutta. Tapauksissa, joissa hiilivuodon riski todetaan, päästöoikeudet on jaettava 
viitearvojen perusteella, mutta kaikki päästöoikeudet on tällöin jaettava ilmaiseksi.

Tarkistus 166
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Yhteisön olisi siksi pyrittävä 
mahdollisimman päättäväisesti 
asianmukaisilla tasoilla edistämään 
sellaisen uuden päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen 
tekemistä, joka perustuu väkilukuun 
perustuvien päästölupien periaatteeseen.
Jos muut kehittyneet maat ja muut 
suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
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kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Tarkistus 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
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Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille, osa-aloille ja 
laitosten osille, mukaan luettuina lämmön 
tai teollisuuskaasujen toimittaminen 
laitoksille, jotka kolmannet osapuolet 
omistavat ja/tai hoitavat. Tämä voisi 
vaarantaa ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyden ja yhteisön toimista 
saatavat hyödyt. Hiilivuodon uhkan 
torjumiseksi yhteisö jakaa enintään 100 
prosenttia ilmaisista päästöoikeuksista 
asianomaiset perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Kaikkia sisämarkkinoiden häiriöitä, jotka aiheutuvat päästöoikeuksien jakamisesta, mikä 
johtaisi tuotannon muutokseen teollisuudessa, joka on erikoistunut tuottamaan 
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teollisuuskaasuja kuluttajille, minkä johdosta aiheutuisi hiilidioksidipäästöjen lisääntymistä, 
olisi vältettävä. Teollisuuskaasujen energiatehokkaaseen valmistamiseen käytettyjen nykyisten 
menetelmien lopetaamisella voisi olla kielteinen vaikutus.

Tarkistus 168
Nicodim Bulzesc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon ja taloudellisten tappioiden 
uhkan torjumiseksi yhteisö jakaa enintään 
100 prosenttia ilmaisista päästöoikeuksista 
asianomaiset perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
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voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tämänhetkisessä muodossaan lieventää kielteisiä 
ympäristöseurauksia, jotka liittyvät huutokauppaan kansainvälisen sopimuksen puuttuessa, 
mutta siinä ei onnistuta kattavasti käsittelemään kielteisiä taloudellisia seurauksia, joita 
syntyisi, jos kansainvälisellä sopimuksella ei luotaisi yhtäläisiä toimintaedellytyksiä 
kilpailevien kansakuntien yritysten keskuudessa.

Tarkistus 169
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
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kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää. 

kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
ryhtyy asianmukaisiin toimiin
asianomaiset perusteet täyttäville 
teollisuudenaloille ja osa-aloille. Näiden 
alojen ja osa-alojen ja määrittelyä ja 
vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää. 

Or. en

Perustelu

On väärin antaa sataprosenttisesti ilmaisia päästöoikeuksia energiaintensiivisille 
teollisuudenaloille, jotka ovat suurimpia kasvihuonekaasuntuottajia. Näiden 
teollisuudenalojen pitäisi maksaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristökustannukset samalla 
tavalla kuin mudenkin teollisuudenalojen yritykset. Näin vältettäisiin ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamiseen liittyvät keinotekoiset vääristymät. Kansainvälistä kilpailukykyä 
voidaan pitää yllä muilla keinoin, kuten rajaverojen muuttamisella tai UNFCCC:n 
ulkopuolella olevien tahojen tuonnin vaatimisella päästökauppajärjestelmän piiriin.

Tarkistus 170
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa (19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 



PE409.584v01-00 50/102 AM\733252FI.doc

FI

neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa toisaalta ennakoitavuus ja 
toisaalta tarvittavien toimien toteuttaminen 
ja ylisuurten korvausten välttäminen. Jos 
tiettyjen alojen tai osa-alojen suhteen on 
asianmukaisesti perusteltavissa, että 
hiilivuodon uhkaa ei voida torjua muilla 
keinoin, ja lisäksi sähköntuotanto 
muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. hu
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Tarkistus 171
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 30. 
joulukuuta 2009 mennessä, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
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päästöoikeuksien kokonaismäärää. päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en

Perustelu

Jotta yritykset voivat tehdä oikeita investointeja, niille on tärkeää tietää hyvissä ajoin, 
sovelletaanko niihin huutokauppaa vai ei.

Tarkistus 172
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Alojen on itse hankittava todisteet 
osoittaakseen ennen 30.kesäkuuta 2009, 
että ne täyttävät poikkeuksen saamiseen 
tarvittavat kriteerit, jotta komissio voi 
tehdä arvion joulukuussa 2009.

Or. en

Perustelu

Jotta yritykset voivat tehdä oikeita investointeja, niille on tärkeää tietää hyvissä ajoin, 
sovelletaanko niihin huutokauppaa vai ei.

Tarkistus 173
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä 
työmarkkinaosapuolia, joita asia koskee, 

(20) Jotta voidaan varmistaa 
eurooppalaisen päästöoikeuksien kaupan 
tehokkuus ja välttää se, että 
eurooppalaiset velvoitteet houkuttelisivat 
teollisuutta siirtymään maihin, joissa on 
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sekä laadittava kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin perustuva selvitys 
aiheellisine ehdotuksineen. Komission 
olisi tässä yhteydessä täsmennettävän 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010, 
mitkä energiaintensiivisen teollisuuden 
alat tai niiden osat ovat sellaisia, joita 
hiilivuoto uhkaa. Sen olisi perusteltava 
tarkastelunsa arvioon siitä, puuttuvatko 
alalta mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

lievemmät ympäristövelvoitteet – jotka 
eivät edistä maailmanlaajuisten päästöjen 
vähentämistä –, energiaintensiivisille ja 
kansainvälisessä kilpailussa mukana 
oleville aloille ja osa-aloille on otettava 
käyttöön tehokas järjestelmä, jolla voidaan 
saattaa yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa ja jonka 
seurauksena maahantuojille asetetaan 
samanlaisia vaatimuksia kuin Euroopan 
unionissa oleville laitoksille pakollisen 
päästöoikeuksista luopumisen kautta. 
Tätä mekanismia ei tarvitse panna 
täytäntöön kuin sellaisten maiden 
kohdalla, jotka eivät kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti, kun kyse on 
teollisuusmaista, ole tehneet 
samankaltaisia sitoumuksia kuin 
Euroopan unioni 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi tai, kun kyse on nousevan 
talouden maista, eivät ole ottaneet 
käyttöön asianmukaisia uusia toimia, 
jotka voidaan mitata, ilmoittaa ja 
tarkistaa Balin konferenssissa hyväksytyn 
etenemissuunnitelman mukaisesti. 
Komissio täsmentää, mitkä alat ovat 
sellaisia, joita hiilivuoto uhkaa, käyttäen 
hyvin täsmällisiä kriteerejä, joiden avulla 
voidaan tarkistaa, että hiilivuodon riski 
on arvioitu oikein ja välttää ylisuuret 
korvaukset. Rajoilla sovellettavan 
sopeutusmekanismin on oltava 
yhteensopiva yhteisön kansainvälisten 
velvoitteiden, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön velvoitteiden kanssa.

Or. fr

Perustelu

Euroopan unionin on ilmoitettava kansainvälisiin sopimuksiin vastahakoisesti suhtautuville 
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maille, että tällaisten sopimusten ratifioinnin kieltämisellä on seurauksia kyseisten maiden 
tuotteiden tuonnille Eurooppaan.

Tarkistus 174
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi.
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palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. en

Perustelu

Energiaintensiivisiä aloja, jotka ovat alttiita hiilivuodolle, on jo käsitelty saman esittäjän 
johdanto-osan kappaleeseen 17 a (uusi) tekemässä tarkistuksessa.

Tarkistus 175
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2009, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
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toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi.

Or. de

Perustelu

Hiilivuodon riski pienenee, kun käyttöön otetaan viitearvomalli. Tosin on vaikea ymmärtää, 
miksi asiasta päätettäisiin vasta vuoden 2010 puolivälissä, sillä tämä vain lykkäisi 
välttämättömiä investointeja. Yhden vuoden pitäisi riittää komissiolle päätöksen tekemiseen.

Tarkistus 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi (20) Komissio tarkastelee tilannetta 
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tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto
uhkaa. Sen olisi perusteltava 
tarkastelunsa arvioon siitä, puuttuvatko 
alalta mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Raaka-aineiden 
saannin varmistaminen Euroopan unionissa 
on myös otettava huomioon. Lisäksi 
toimien olisi sovittava yhteen yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien kanssa, 
joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

uudelleen viimeistään kesäkuussa 2011, 
kuule asiasta kaikkia niitä 
työmarkkinaosapuolia, joita asia koskee, 
sekä laatii kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin perustuvan analyyttisen 
selvityksen, jossa arvioidaan tilannetta 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
energiatehokkaisiin aloihin, jotka 
altistuvat hiilivuodolle. Kyseiseen 
selvitykseen olisi liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia ilmaiseksi saatujen 
päästöoikeuksien määrän tarkistamisesta 
sekä tehokkaasta hiilidioksidin 
tasausjärjestelmästä täydentävänä 
toimenpiteenä, joilla voidaan saattaa 
merkittävän hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi edullisempia kuin EU:ssa 
sijaitsevia laitoksia koskevat vaatimukset, 
esimerkiksi vaatimusta palauttaa 
päästöoikeuksia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Raaka-aineiden 
saannin varmistaminen Euroopan unionissa 
on myös otettava huomioon. Lisäksi 
toimien olisi sovittava yhteen yhteisön 
kansainvälisten velvollisuuksien kanssa, 
joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. pl
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Perustelu

Kaikkia aloja tarkastellaan, mutta erityisesti painotetaan kyseisiä aloja. Tarkistuksella 
täsmennetään, että hiilidioksidin tasausjärjestelyjä käytetään muita, pääasiallisia toimia 
täydentävästi. Samalla selvennetään, että tällaisia tasausjärjestelyjä voidaan soveltaa myös 
vientiin.

Tarkistus 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava 
tarkastelunsa arvioon siitä, puuttuvatko 
alalta mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 

(20) Sen vuoksi komission on tarkasteltava 
tilannetta uudelleen viimeistään kesäkuussa 
2011 ja kuultava asiasta kaikkia niitä 
työmarkkinaosapuolia, joita asia koskee, 
sekä laadittava kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin perustuva 
analyyttinen selvitys, jossa arvioidaan 
tilannetta kiinnittämällä erityistä 
huomiota energiatehokkaisiin aloihin, 
jotka altistuvat merkittävälle hiilivuodolle. 
Kertomuksessa olisi tehtävä aiheellisia 
ehdotuksia, muun muassa ilmaiseksi 
saatujen päästöoikeuksien määrän 
tarkistamisesta sekä tehokkaasta 
hiilidioksidin tasausjärjestelmästä 
täydentävänä toimenpiteenä, joilla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
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asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. en

Perustelu

Arviointi koskee kaikkia aloja, mutta erityishuomiota kiinnitetään hiilivuodolle alttiisiin 
aloihin. Olisi myös selvennettävä, että hiilen tasausjärjestelmiä on käytettävä täydentämään 
muita ensisijaisia toimenpiteitä. Ehdotuksia on myös tehtävä siitä, miten käsitellään 
lisääntynyttä taakkaa esimerkiksi lisääntyneitä kustannuksia, jotka ovat peräisin korkeasta 
sähkön hinnasta.

Tarkistus 178
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi samaan 
aikaan täsmennettävä, mitkä 
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30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

energiaintensiivisen teollisuuden osa-alat
tai laitokset ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien lisääntyneet
kustannukset tuotteiden hintaan vain 
tämän direktiivin säännösten perusteella,
menettämättä merkittävää markkinaosuutta 
muualla kuin yhteisössä sijaitseville 
laitoksille, jotka eivät joudu toteuttamaan 
vastaavia toimia päästöjen vähentämiseksi. 
Energiaintensiiviset teollisuuden alat, joita 
hiilivuodon riskin katsotaan merkittävästi 
uhkaavan, voisivat saada suuremman 
määrän ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. en
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Tarkistus 179
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä itse direktiivissä, 
mitkä energiaintensiivisen teollisuuden alat 
tai niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Tätä luetteloa on voitava täydentää 
tavalla, jolla kaikki teollisuuden alat ja 
niiden osat, joita kyseinen riski koskee, 
sisältyvät luetteloon viimeistään 
30. kesäkuuta 2009. Luetteloa voidaan 
tarkistaa tai täydentää myöhemmin, jotta 
voidaan ottaa huomioon – samoja 
kriteerejä noudattaen –
maailmanlaajuisessa tilanteessa 
tapahtuvien muutosten seuraukset.
Komission olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, onko alalla vaikeuksia siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta muualla kuin 
yhteisössä sijaitseville laitoksille, jotka 
eivät joudu toteuttamaan vastaavia toimia 
päästöjen vähentämiseksi. 
Energiaintensiiviset teollisuuden alat, joita 
hiilivuodon riskin katsotaan merkittävästi 
uhkaavan, voisivat saada suuremman 
määrän ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
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vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus. Teollisuusmaiden vertailtavissa 
olevien sitoumusten ja kehitysmaiden, 
erityisesti taloudellisesti kehittyneimpien 
osuuksien, on oltava mitattavissa, 
ilmoitettavissa ja tarkistettavissa olevia. 
Mittaus- ja tarkistusmenetelmien on 
oltava tunnettuja kansainvälisellä tasolla.

Or. fr

Perustelu

Koska kansainvälinen sopimus pitäisi tehdä joulukuussa 2009, yhteisön säännösten 
tarkistamista ei pidä lykätä vuoteen 2011. Investointien varmistamiseksi olisi määritettävä 
mahdollisimman aikaisin, mitä aloja uhka hiilivuoto. Luettelo on voitava päivittää, jotta 
voidaan ottaa huomioon kaikki merkittävä maailmanlaajuinen kehitys ilmastonmuutoksen 
alalla. Päivittämistä ei sitä vastoin voida aloittaa yksipuolisesti Euroopan unionin tasolla, 
koska kansainvälinen kehitys on ollut vähäistä.

Tarkistus 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
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kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä itse direktiivissä, 
mitkä energiaintensiivisen teollisuuden alat 
tai niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Tätä luetteloa on voitava täydentää 
tavalla, jolla kaikki teollisuuden alat ja 
niiden osat, joita kyseinen riski koskee, 
sisältyvät luetteloon viimeistään 
30. kesäkuuta 2009. Luetteloa voidaan 
tarkistaa tai täydentää myöhemmin, jotta 
voidaan ottaa huomioon – samoja 
kriteerejä noudattaen –
maailmanlaajuisessa tilanteessa 
tapahtuvien muutosten seuraukset. 
Komission olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, onko alalla vaikeuksia siirtää 
tarvittavien päästöoikeuksien kustannukset 
tuotteiden hintaan menettämättä 
merkittävää markkinaosuutta muualla kuin 
yhteisössä sijaitseville laitoksille, jotka 
eivät joudu toteuttamaan vastaavia toimia 
päästöjen vähentämiseksi. 
Energiaintensiiviset teollisuuden alat, joita 
hiilivuodon riskin katsotaan merkittävästi 
uhkaavan, voisivat saada suuremman 
määrän ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 
voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä 
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
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sopimus.

Or. fr

Perustelu

Investointien varmistamiseksi olisi määritettävä mahdollisimman aikaisin, mitä aloja 
hiilivuoto uhkaa. Itse direktiivitekstiin olisi siksi sisällytettävä yrityspääosaston 
johtopäätökset näiden alojen määrittämiseksi. Luettelon valmistumisen määräajaksi on 
vahvistettava 30. kesäkuuta 2009. 

Tarkistus 181
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voisivat saada suuremman määrän 
ilmaisia päästöoikeuksia. Toinen 
mahdollisuus olisi perustaa tehokas 
hiilidioksidin tasausjärjestelmä, jolla 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään tammikuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Päästöoikeuksien
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, kuten vaatimusta palauttaa 
päästöoikeuksia. Järjestelmän olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
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voidaan saattaa hiilivuodon uhkaamat 
yhteisön laitokset tasavertaisempaan 
asemaan kolmansien maiden laitosten 
kanssa. Tällaisessa järjestelmässä
maahantuojiin sovellettaisiin vaatimuksia, 
jotka eivät olisi vähemmän edullisia kuin 
EU:ssa sijaitsevia laitoksia koskevat 
vaatimukset, esimerkiksi vaatimusta 
palauttaa päästöoikeuksia. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

mukainen. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. en

Perustelu

Hiilen hinta olisi sisällytettävä tuotteisiin täysimääräisesti, jotta markkinoita voidaan ohjata 
kohti ilmastoa vähemmän vahingoittavaa kulutusta. Ilmainen jakaminen häiritsee 
markkinamekanismin toimintaa, kun taas kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa säästäisi 
huomattavasti byrokratiaa ja palkitsisi parhaita toimijoita mitä tehokkaimmin. Hiilivuoto ja 
eurooppalaiseen tuotantoon kohdistuva vilpillinen kilpailu maista, jotka eivät ole sitoutuneet 
kattaviin ilmastonmuutosta koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin, olisi neutraloitava 
päästöoikeuksien tuontia koskevalla vaatimuksella.

Tarkistus 182
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
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kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä joulukuuta 2009, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia tai 
vahvistamalla WTO:ssa maksuja 
sellaisten tuotteiden tuonnille, joita ei ole 
tuotettu ilmastoystävällisesti. Komission 
olisi heinäkuuhun 2009 mennessä 
tutkittava mahdollisuudet tällaisten 
toimien toteuttamiseen. Toteutettavien 
toimien olisi oltava UNFCCC-sopimuksen 
periaatteiden mukaisia. Erityisesti olisi 
noudatettava yhteisen mutta eriytetyn 
vastuun ja kunkin valmiuksien periaatetta 
ottaen huomioon vähiten kehittyneiden 
maiden erityisasema. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. en
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Perustelu

Jotta teollisuusalat voisivat tehdä tarvittavat investoinnit toimintansa mukauttamiseksi EU:n 
päästökauppajärjestelmään, niiden on tiedettävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mitä 
seurauksia EU:n päästökauppajärjestelmästä niille aiheutuu.

Tarkistus 183
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään syyskuussa 2009 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 



PE409.584v01-00 68/102 AM\733252FI.doc

FI

edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. hu

Tarkistus 184
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2010 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävä viimeistään 
syyskuussa 2009, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 



AM\733252FI.doc 69/102 PE409.584v01-00

FI

katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. en

Tarkistus 185
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
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uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus olisi 
perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia. 
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta, ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Huomioon olisi otettava myös Euroopan 
yhteisön raaka-aineiden saannin 
turvaaminen, erityisesti kun on kyse 
raaka-aineista, joista eurooppalaisilla 
teollisuuslaitoksilla on pulaa. Raaka-
aineilla on merkittävä osuus yhteisön 
talouden menestyksekkääseen 
kehitykseen, ja niiden saannin 
turvaaminen pitkällä aikavälillä on siksi 
hyvin tärkeää. Lisäksi toimien olisi 
sovittava yhteen yhteisön kansainvälisten 
velvollisuuksien kanssa, joihin sisältyy 
myös Maailman kauppajärjestöä koskeva 
sopimus.

Or. de
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Perustelu

Raaka-aineiden saanti on yhä keskeisempi tekijä talouden kehityksen menestyksen kannalta ja 
sillä on tästä syystä suuri taloudellinen merkitys. Valtava kustannusrasitus, jonka 
päästöoikeuksien huutokauppa joillekin aloille aiheuttaa, johtaa oman tuotannon 
lopettamiseen ja ostoon kolmansista maista. Tämä lisää tuontiriippuvuutta. Lisäksi se johtaa 
tuotannon siirtämiseen sellaisiin kolmansiin maihin, joilla on raaka-aineita.

Tarkistus 186
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiiviset 
teollisuuden alat, joita hiilivuodon riskin 
katsotaan merkittävästi uhkaavan, voisivat 
saada suuremman määrän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Toinen mahdollisuus 
olisi perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 

(20) Sen vuoksi komission olisi 
tarkasteltava tilannetta uudelleen 
viimeistään kesäkuussa 2011 ja kuultava 
asiasta kaikkia niitä työmarkkinaosapuolia, 
joita asia koskee, sekä laadittava 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin 
perustuva selvitys aiheellisine 
ehdotuksineen. Komission olisi tässä 
yhteydessä täsmennettävän viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2010, mitkä 
energiaintensiivisen teollisuuden alat tai 
niiden osat ovat sellaisia, joita hiilivuoto 
uhkaa. Sen olisi perusteltava tarkastelunsa 
arvioon siitä, puuttuvatko alalta 
mahdollisuudet siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintaan menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta muualla kuin yhteisössä 
sijaitseville laitoksille, jotka eivät joudu 
toteuttamaan vastaavia toimia päästöjen 
vähentämiseksi. Energiaintensiivisille 
teollisuuden aloille, joita hiilivuodon 
riskin katsotaan merkittävästi uhkaavan, 
voitaisiin perustaa tehokas hiilidioksidin 
tasausjärjestelmä, jolla voidaan saattaa 
hiilivuodon uhkaamat yhteisön laitokset 
tasavertaisempaan asemaan kolmansien 
maiden laitosten kanssa. Tällaisessa 
järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
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järjestelmässä maahantuojiin sovellettaisiin 
vaatimuksia, jotka eivät olisi vähemmän 
edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava 
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

edullisia kuin EU:ssa sijaitsevia laitoksia 
koskevat vaatimukset, esimerkiksi 
vaatimusta palauttaa päästöoikeuksia.
Toteutettavien toimien olisi oltava
UNFCCC-sopimuksen periaatteiden 
mukaisia. Erityisesti olisi noudatettava 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun ja kunkin 
valmiuksien periaatetta ottaen huomioon 
vähiten kehittyneiden maiden erityisasema. 
Lisäksi toimien olisi sovittava yhteen 
yhteisön kansainvälisten velvollisuuksien 
kanssa, joihin sisältyy myös Maailman 
kauppajärjestöä koskeva sopimus.

Or. en

Perustelu

Ks. johdanto-osan kappaleeseen 19 esitetty tarkistus.

Tarkistus 187
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Johdanto-osan kappaleiden 18, 19 
ja 20 osalta kilpailun kohtuutonta 
vääristymistä ei saisi luoda laitosten 
välille huolimatta siitä, ulkoistetaanko ne 
vai ei.

Or. en

Perustelu

Toiminnan “ulkoistaminen” mahdollistaa monilla aloilla energian tehokkaan käytön ja 
välittömien ja/tai välillisten hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän vähentämisen verrattuna 
”sisäistettyihin” laitoksiin (ts. laitoksiin, joissa tuotannosta/hallinnosta vastataan itse). 
Kaikkia sisämarkkinoiden häiriöitä, jotka aiheutuvat päästöoikeuksien jakamisesta ja jotka 
aiheuttaisivat muutoksen ulkoistetuista laitoksista sisäistettyihin laitoksiin, joiden 
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seurauksesta hiilidioksidipäästöt lisääntyisivät, olisi vältettävä.

Tarkistus 188
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 
niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. Niin 
kauan kuin sopimusta ei ole, sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Sertifioitujen päästövähennysten ja 

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 
niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. Niin 
kauan kuin sopimusta ei ole, sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Sertifioitujen päästövähennysten ja 
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päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 
20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Jos 
yhteensopivuus näiden tavoitteiden 
kanssa on turvattu, olisi mahdollistettava 
sellaisten sopimusten tekeminen 
kolmansien maiden kanssa, joilla 
kannustettaisiin niitä vähentämään 
päästöjään. Sopimuksilla olisi saatava 
aikaan kasvihuonekaasupäästöjen 
todellisia lisävähennyksiä ja myös 
edistettävä yhteisöön sijoittautuneiden 
yritysten innovointia ja teknologian 
kehittämistä kolmansissa maissa. 
Tällaisten sopimusten ratifioijina voi olla 
useampi kuin yksi maa. Kun komissio on 
tehnyt tyydyttävän tasoisen kansainvälisen 
sopimuksen, olisi lisättävä kolmansissa 
maissa toteutetuista hankkeista saatujen 
hyvitysten käyttömahdollisuuksia samaan 
aikaan, kun yhteisön järjestelmällä 
saavutettujen päästövähennysten määrä 
lisääntyy.

päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 20 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Kun komissio 
on tehnyt tyydyttävän tasoisen 
kansainvälisen sopimuksen, olisi lisättävä 
kolmansissa maissa toteutetuista 
hankkeista saatujen hyvitysten 
käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 
päästövähennysten määrä lisääntyy.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten vähennysten käytön ehtona olisi oltava vuoden 2012 jälkeinen kattava 
kansainvälinen sopimus. Halukkuuden osoittaminen sellaisten kahdenvälisten sopimusten 
tekemiseen, joihin sisältyy hankkeiden rahoitusta siinäkin tapauksessa, että UNFCCC-
sopimuksen mukainen menettely viivästyy, voisi vaarantaa sopimuksen aikaansaamisen.
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Tarkistus 189
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 
niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. Niin 
kauan kuin sopimusta ei ole, sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista.
Sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 

(21) Tasavertaisten kilpailuedellytysten 
varmistamiseksi yhteisössä olisi 
yhdenmukaistettava toiminnanharjoittajien 
yhteisön järjestelmässä käyttämien 
yhteisön ulkopuolella toteutuneita 
päästövähennyksiä koskevien hyvitysten 
käyttö. UNFCCC-sopimuksen liitteenä 
olevassa Kioton pöytäkirjassa vahvistetaan 
kehittyneille maille määrällisiä 
päästötavoitteita vuosiksi 2008–2012 sekä 
määrätään puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisista sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja yhteistoteutuksen 
mukaisista päästövähennysyksiköistä sekä 
niiden käytöstä kehittyneissä maissa 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka 
Kioton pöytäkirja ei mahdollista 
päästövähennysyksikköjen luomista 
vuodesta 2013, jos isäntämaassa ei ole 
vahvistettu uusia määrällisiä 
päästötavoitteita, puhtaan kehityksen 
mekanismin mukaiset uudet hyvitykset 
saattavat edelleen olla mahdollisia. Kun on 
olemassa ilmastonmuutosta koskevat 
kansainvälinen sopimus, olisi lisättävä 
sopimuksen tehneiden maiden sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttöä. 
Tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen jälkeen 
hyväksytyillä sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä koskevilla 
hankkeilla olisi tuettava ekologista ja 
sosiaalista kestävää kehitystä, 
hyödytettävä todistettavasti ympäristöä, 
vältettävä hiilivuotoa ja sisällytettävä 
järjestelmään avoin vahvistamis- ja 
todentamismekanismi. Niin kauan kuin 
sopimusta ei ole, sertifioitujen 
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20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Jos 
yhteensopivuus näiden tavoitteiden kanssa 
on turvattu, olisi mahdollistettava sellaisten 
sopimusten tekeminen kolmansien maiden 
kanssa, joilla kannustettaisiin niitä 
vähentämään päästöjään. Sopimuksilla 
olisi saatava aikaan 
kasvihuonekaasupäästöjen todellisia 
lisävähennyksiä ja myös edistettävä 
yhteisöön sijoittautuneiden yritysten 
innovointia ja teknologian kehittämistä 
kolmansissa maissa. Tällaisten sopimusten 
ratifioijina voi olla useampi kuin yksi maa.
Kun komissio on tehnyt tyydyttävän 
tasoisen kansainvälisen sopimuksen, olisi 
lisättävä kolmansissa maissa toteutetuista 
hankkeista saatujen hyvitysten 
käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 
päästövähennysten määrä lisääntyy.

päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön 
lisääminen vaarantaisi tämän kannustimen 
tehon ja vaikeuttaisi uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista. 
Sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käytön olisi 
sovittava yhteen yhteisön päämäärän 
kanssa, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian osuuden pitäisi olla 20 
prosenttia vuoteen 2020 mennessä, sekä 
edistettävä energiatehokkuutta, innovointia 
ja teknologian kehittämistä. Jos 
yhteensopivuus näiden tavoitteiden kanssa 
on turvattu, olisi mahdollistettava sellaisten 
sopimusten tekeminen kolmansien maiden 
kanssa, joilla kannustettaisiin niitä 
vähentämään päästöjään. Sopimuksilla 
olisi saatava aikaan 
kasvihuonekaasupäästöjen todellisia 
lisävähennyksiä ja myös edistettävä 
yhteisöön sijoittautuneiden yritysten 
innovointia ja teknologian kehittämistä 
kolmansissa maissa. Tällaisten sopimusten 
ratifioijina voi olla useampi kuin yksi maa. 
Kun komissio on tehnyt tyydyttävän 
tasoisen kansainvälisen sopimuksen, olisi 
lisättävä kolmansissa maissa toteutetuista 
hankkeista saatujen hyvitysten 
käyttömahdollisuuksia samaan aikaan, kun 
yhteisön järjestelmällä saavutettujen 
päästövähennysten määrä lisääntyy.

Or. en

Perustelu

Tulevan kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen tekemisen jälkeen hyväksyttyjen CDM- ja 
JI-hankkeiden olisi oltava korkeatasoisia ja osoituttava ekologisesti ja sosiaalisesti 
hyödyllisiksi.
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Tarkistus 190
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 

(22) Yhteisön ja muiden valtioiden 
päästökauppajärjestelmien olisi 
edistettävä hyvitysten kysyntää todellisista,
todennettavista, ylimääräisistä ja pysyvistä 
päästövähennyksistä hankkeista maissa, 
jotka edistävät rakentavasti 
ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kun 
asianomaiset maat ovat allekirjoittaneet 
tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, puhtaan 
kehityksen mekanismin "Gold Standard" 
-tyyppiset päästövähennysoikeuksien 
hyvitykset olisi hyväksyttävä kaikissa 
päästökauppajärjestelmissä. 
Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
"Gold Standard" -tyyppisiä
päästövähennyksiä ja "Gold Standard" 
-tyyppisiä päästövähennysyksikköjä 
vuoden 2012 jälkeen 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
mahdollisuus käyttää mainittuja 
hyvityksiä keskimäärin 5 prosenttiin 
saakka päästöistään vuosina 2013–2020 
sillä edellytyksellä, että ne käyttävät 
vähemmän kuin 6,5 prosenttia 
päästövähennyksistään ja 
päästövähennysyksiköistään vuoden 2005 
päästöihinsä verrattuna vuosina 2008–
2012, eivätkä siirrä muita direktiivin 
2003/87/EY 11a artiklan 2 alakohdassa 
vahvistettuja oikeuksia. Tällä 
varmistetaan, että toiminnanharjoittajat 
vähentävät päästöjään tehokkaasti 
vuosina 2008–2012 vuoden 2005 tasoon 
verrattuna. Tällä varmistetaan noin 1,7 
miljardin tonnin vähennys vuosina 2008–
2020 eli 300 miljoonaa tonnia enemmän 
kuin komission ehdotuksessa, mikä on 
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sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

noin 50 prosenttia 
kokonaisponnistuksista. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 191
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 

(22) Yhteisön ja muiden valtioiden 
päästökauppajärjestelmien olisi 
edistettävä hyvitysten kysyntää todellisista, 
todennettavista, ylimääräisistä ja pysyvistä 
päästövähennyksistä hankkeista maissa, 
jotka edistävät rakentavasti 
ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kun 
asianomaiset maat ovat allekirjoittaneet 
tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, UNFCCC-
sopimuksen mukaiset hankkeista saatavat 
hyvitykset näistä maista olisi hyväksyttävä 
kaikissa päästökauppajärjestelmissä. 
Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
UNFCCC-tyyppisiä päästövähennyksiä ja 
UNFCCC-tyyppisiä
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen Toiminnanharjoittajille olisi 
annettava mahdollisuus käyttää 
mainittuja hyvityksiä keskimäärin 5 
prosenttiin saakka päästöistään vuosina 
2013–2020 sillä edellytyksellä, että ne 
käyttävät vähemmän kuin 6,5 prosenttia 
päästövähennyksistään ja 
päästövähennysyksiköistään vuoden 2005 
päästöihinsä verrattuna vuosina 2008–
2012, eivätkä siirrä muita direktiivin 
2003/87/EY 11a artiklan 2 alakohdassa 
vahvistettuja oikeuksia. Tällä 
varmistetaan, että toiminnanharjoittajat 
vähentävät päästöjään tehokkaasti 
vuosina 2008–2012 vuoden 2005 tasoon 
verrattuna. Lisäksi tällä varmistetaan 1,9
miljardin tonnin vähennys vuosina 2008–
2020 eli 500 miljoonaa tonnia enemmän 
kuin komission ehdotuksessa, mikä on 50 
prosenttia kokonaisponnistuksista. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
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sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Voi vaikuttaa kielteisesti tuleviin neuvotteluihin muiden maiden kanssa, jos EU hyväksyy 
tiettyjä sääntöjä ja hanketyyppejä YK:n tasolla, mutta käyttää sitten toista suodatinta EU:n 
tasolla. On johdonmukaista hyväksyä myös EU:n sisällä se mistä on sovittu YK:n 
neuvotteluissa.
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Tarkistus 192
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää
ainakin yhden jäsenvaltion yhteisön 
järjestelmässä vuoteen 2012 asti 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä ja muita 
päästövähennyshyvityksiä vuoden 2012 
jälkeen 10,5 prosenttiin asti niiden kunkin 
vuoden päästöistä laskettuna. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
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sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmästä tulisi mahdollisimman joustava, jäsenvaltioiden olisi keskinäisesti 
tunnustettava hanketyypit, jotka jo on tunnustettu yhdessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 193
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää
ainakin yhden jäsenvaltion yhteisön 
järjestelmässä vuoteen 2012 asti 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä ja muita 
päästövähennyshyvityksiä vuoden 2012 
jälkeen 10,5 prosenttiin asti niiden kunkin 
vuoden päästöistä laskettuna. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
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toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Jotta järjestelmästä tulisi mahdollisimman joustava, jäsenvaltioiden olisi keskinäisesti 
tunnustettava hanketyypit, jotka jo on tunnustettu yhdessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus 194
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
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päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen 5 prosenttiin asti niiden kunkin 
vuoden päästöstä laskettuna. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Sallittujen JI/CDM-sertifikaattien liittäminen toisen päästökauppakauden mukaisesti 
sallittuihin määriin ei ole yhdenmukaista harmonisointiponnistusten kanssa, koska toisella 
kauppakaudella eri jäsenvaltiot saavat eri osuudet. Näiden osuuksien jatkaminen toisen 
kauppakauden jälkeen lisää edelleen toimijoiden epäyhtenäistä kohtelua. Siksi yleinen 
enimmäismäärä, joka samaan aikaan muuttaa epäyhtenäistä kohtelua eikä loukkaa 
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myönnettyjä oikeuksia, on suotavaa, jotta vältetään tyytymättömien toimijoiden oikeudellisia 
toimia.

Tarkistus 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä Gold Standard 
-sertifioiduista hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuoden 2012 jälkeen 50 
prosenttiin asti siitä tasosta, jonka käyttö 
oli sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä 
kansainvälisten sopimusten mukaiselta 
sitoumuskaudelta toiselle (’banking’) vasta 
vuoden 2015 jälkeen ja vain, jos 
jäsenvaltiot päättävät sallia kyseisten 
sertifioitujen päästövähennysten 
siirtämisen rajoitetun siirto-oikeuden 
yhteydessä, varmuus olisi turvattava 
vaatimalla, että jäsenvaltioiden on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa 
ennen vuotta 2012 tehdyistä 
päästövähennyksistä myönnetyt tällaiset 
sertifioidut päästövähennykset vuodesta 
2013 voimassa oleviin päästöoikeuksiin. 
Koska jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
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olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Parhaassa tapauksessa CDM-hankkeet ovat nollasummapeliä ilmaston kannalta, jolloin 
liitteen I valtiot voivat vastaanottaa sertifioituja päästövähennyksiä investoimalla 
kehitysmaiden päästöjä vähentäviin hankkeisiin samalla, kun ne auttavat isäntävaltioita 
saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita. Aiemmalta kaudelta saaduista kokemuksista 
käy kuitenkin ilmi, että sertifiointeja on myönnetty hankkeille, jotka olisi toteutettu joka 
tapauksessa. Tuloksena on maailmanlaajuisten päästöjen kasvu. Tällaisten väärinkäytösten 
välttämiseksi tarvitaan selkeitä vertailukohteita, joissa vahvistetaan ympäristöä koskevia ja 
sosiaalisia kriteerejä sekä lisäkriteerejä.

Tarkistus 196
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
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sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka koskevat uusiutuvia energialähteitä 
ja kysynnän tehokkuutta, vuoden 2013 
jälkeen aiheutuvien päästöjen osalta 
lukuun ottamatta sertifioituja 
päästövähennyksiä suurista 
vesivoimalahankkeista.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista sallia ulkoiset vähennykset sellaisille teollisuuden aloille, jotka ovat 
alttiita hiilivuodolle. Puhtaan kehityksen mekanismin etujen tunnustaminen näillä aloilla voisi 
todellisuudessa tarkoittaa taloudellisia kannusteita, joilla edistetään hiilivuotoa.
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Tarkistus 197
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansainvälisen sopimuksen 
tekemisen mahdolliseen viivästymiseen 
olisi varauduttava säätämällä 
mahdollisuudesta käyttää, kolmansien 
maiden kanssa tehtävien sopimusten 
perusteella, yhteisön 
päästökauppajärjestelmän 
korkealaatuisista hankkeista saatavia 
hyvityksiä. Tällaiset sopimukset voivat 
olla kahden- tai monenvälisiä. Ne voivat 
auttaa jatkamaan sellaisten hankkeiden 
tunnustamista yhteisön järjestelmässä, 
joista saadaan päästövähennysyksikköjä 
vuoteen 2012 asti, mutta ei enää Kioton 
puitteissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ulkoisten vähennysten käytön ehtona olisi oltava vuoden 2012 jälkeinen kattava 
kansainvälinen sopimus. Halukkuuden osoittaminen sellaisten kahdenvälisten sopimusten 
tekemiseen, joihin sisältyy hankkeiden rahoitusta siinäkin tapauksessa, että UNFCCC-
sopimuksen mukainen menettely viivästyy, voisi vaarantaa sopimuksen aikaansaamisen.

Tarkistus 198
John Bowis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansainvälisen sopimuksen tekemisen 
mahdolliseen viivästymiseen olisi 
varauduttava säätämällä mahdollisuudesta 
käyttää, kolmansien maiden kanssa 
tehtävien sopimusten perusteella, yhteisön 

(23) Kansainvälisen sopimuksen tekemisen 
mahdolliseen viivästymiseen olisi 
varauduttava säätämällä mahdollisuudesta 
käyttää, kolmansien maiden kanssa 
tehtävien sopimusten perusteella, yhteisön 
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päästökauppajärjestelmän korkealaatuisista 
hankkeista saatavia hyvityksiä. Tällaiset 
sopimukset voivat olla kahden- tai 
monenvälisiä. Ne voivat auttaa jatkamaan 
sellaisten hankkeiden tunnustamista 
yhteisön järjestelmässä, joista saadaan 
päästövähennysyksikköjä vuoteen 2012 
asti, mutta ei enää Kioton puitteissa.

päästökauppajärjestelmän korkealaatuisista 
hankkeista saatavia hyvityksiä. Tällaiset 
sopimukset voivat olla kahden- tai 
monenvälisiä. Ne voivat auttaa jatkamaan 
sellaisten hankkeiden tunnustamista 
yhteisön järjestelmässä, joista saadaan 
päästövähennysyksikköjä vuoteen 2012 
asti, mutta ei enää Kioton puitteissa. Näillä 
hankkeilla olisi tuettava ekologista ja 
sosiaalista kestävää kehitystä, 
hyödytettävä todistettavasti ympäristöä, 
vältettävä hiilivuotoa ja sisällytettävä 
järjestelmään avoin vahvistamis- ja 
todentamismekanismi. 

Or. en

Perustelu

Tulevan kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen puuttuessa kolmansien maiden kanssa 
hyväksyttyjen hankkeiden olisi oltava korkeatasoisia ja osoituttava ekologisesti ja 
sosiaalisesti hyödyllisiksi.

Tarkistus 199
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Vähiten kehittyvät maat ovat erityisen 
alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, 
mutta niiden osuus 
kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. 
Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden 
tarpeet olisi asetettava etusijalle, kun 
huutokaupasta saatavia tuloja käytetään 
helpottamaan kehitysmaiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Koska 
kyseisissä maissa on toteutettu vain hyvin 
vähän puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisia hankkeita, on aiheellista 
varmistaa niissä vuoden 2012 jälkeen 
aloitetuita hankkeista saatavien hyvitysten 

(24) Vähiten kehittyvät maat ovat erityisen 
alttiita ilmastonmuutoksen vaikutuksille, 
mutta niiden osuus 
kasvihuonekaasupäästöistä on vähäinen. 
Sen vuoksi vähiten kehittyneiden maiden 
tarpeet olisi asetettava etusijalle, kun 
huutokaupasta saatavia tuloja käytetään 
helpottamaan kehitysmaiden sopeutumista 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Koska 
kyseisissä maissa on toteutettu vain hyvin 
vähän puhtaan kehityksen mekanismin 
mukaisia hankkeita, on aiheellista 
varmistaa niissä vuoden 2012 jälkeen 
aloitetuita hankkeista saatavien hyvitysten 



PE409.584v01-00 90/102 AM\733252FI.doc

FI

hyväksyminen myös kansainvälisen 
sopimuksen puuttuessa. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava vähiten kehittyneisiin maihin 
vuoteen 2020 asti edellyttäen, että ne ovat 
siihen mennessä joko ratifioineet 
ilmastonmuutosta koskevan 
maailmanlaajuisen sopimuksen taikka 
kahden- tai monenvälisen sopimuksen 
yhteisön kanssa.

hyväksyminen myös kansainvälisen 
sopimuksen puuttuessa, jos nämä 
hankkeet ovat selvästi lisähankkeita ja 
edistävät kestävää kehitystä. Tätä oikeutta 
olisi sovellettava vähiten kehittyneisiin 
maihin vuoteen 2020 asti edellyttäen, että 
ne ovat siihen mennessä joko ratifioineet 
ilmastonmuutosta koskevan 
maailmanlaajuisen sopimuksen taikka 
kahden- tai monenvälisen sopimuksen 
yhteisön kanssa.

Or. en

Tarkistus 200
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, 
puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia 
hyvityksiä kolmansista maista pitäisi 
hyväksyä yhteisön järjestelmässä 
ainoastaan sen jälkeen, kun kyseiset maat 
ovat ratifioineet kansainvälisen 
sopimuksen.

(25) Kun yhteisö on ratifioinut tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, ja kun
yhteisön järjestelmässä voidaan käyttää 
ylimääräiset hyvitykset, jotka edustavat 
enintään puolta ylimääräisestä 
vähennyksestä, toiminnanharjoittajille 
myönnettävät "Gold Standard" 
-päästövähennykset ja "Gold Standard" 
-päästövähennysyksiköt olisi korotettava 
yli 5 prosentin tasolle.

Or. en
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Tarkistus 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, puhtaan 
kehityksen mekanismin mukaisia 
hyvityksiä kolmansista maista pitäisi 
hyväksyä yhteisön järjestelmässä 
ainoastaan sen jälkeen, kun kyseiset maat 
ovat ratifioineet kansainvälisen 
sopimuksen.

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, 
sopimuksen tekemisen jälkeen aloitetuista 
hankkeista peräisin olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä pitäisi hyväksyä 
yhteisön järjestelmässä ainoastaan sen 
jälkeen, kun kyseiset maat ovat ratifioineet 
kansainvälisen sopimuksen.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi olisi selvennettävä, että ennen kansainvälisen sopimuksen 
tekemistä aloitetuista hankkeista saatuja hyvityksiä voidaan käyttää myös kansainvälisen 
sopimuksen tekemisen jälkeen.

Tarkistus 202
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, puhtaan 
kehityksen mekanismin mukaisia
hyvityksiä kolmansista maista pitäisi 
hyväksyä yhteisön järjestelmässä 
ainoastaan sen jälkeen, kun kyseiset maat 
ovat ratifioineet kansainvälisen 
sopimuksen.

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty CDM- ja 
JI-hankkeiden hyvityksiä kolmansista 
maista pitäisi hyväksyä yhteisön 
järjestelmässä ainoastaan sen jälkeen, kun 
kyseiset maat ovat ratifioineet 
kansainvälisen sopimuksen.

Or. en
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Perustelu

Yhteistoteutus (Joint Implementation, JI) on tärkeä osa Kioton pöytäkirjan noudattamisen 
valvontaan sisällytettyä joustavuutta. 

Tarkistus 203
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, soihtuputket sekä 
termisen tai katalyyttisen jälkipolton, 
polttolaitos olisi määriteltävä.

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit ja soihtuputket, 
polttolaitos olisi määriteltävä.

Or. hu

Tarkistus 204
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa kaikenlaiset kattilat, 
polttimet, turbiinit, lämmittimet, 
polttouunit, polttolaitokset, miilut, uunit, 
kuivaamot, moottorit, soihtuputket sekä 
termisen tai katalyyttisen jälkipolton, 
polttolaitos olisi määriteltävä.

(28) Sen selventämiseksi, että tämä 
direktiivi kattaa päästöjen määrän 
kannalta olennaiset kattilat, polttimet, 
turbiinit, lämmittimet, polttouunit, 
polttolaitokset, miilut, uunit, kuivaamot, 
moottorit, soihtuputket sekä termisen tai 
katalyyttisen jälkipolton, polttolaitos olisi 
määriteltävä.

Or. pl
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Perustelu

Johdanto-osan 28 kappaleeseen sisällytetyn määritelmän toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset voivat osoittautua kohtuuttomiksi verrattuna todelliseen hyötyyn, 
toisin sanoen päästöjen tosiasialliseen vähenemiseen. Tilanteessa, jossa suurikin määrä 
pieniä päästölähteitä on vain suhteellisen pieni osa kokonaismäärästä, ei ole mitään järkevää 
syytä sisällyttää tekstiin "polttolaitoksen" määritelmää, joka sisältää kaikki päästöjen lähteet, 
ilman että otetaan huomioon niiden vaikutus päästöjen kokonaismäärään. 

Tarkistus 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön painostamista 
maailmanlaajuisen päästökattoihin ja 
-kauppaan perustuvan järjestelmän 
luomiseksi laivaliikenteelle. Jos tällaista 
järjestelmää ei ole otettu käyttöön vuoden 
2009 loppuun mennessä, komission olisi 
esitettävä lainsäädäntöehdotus 
laivaliikenteen sisällyttämiseksi yhteisön 
järjestelmään vuoteen 2013 mennessä.

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisista tieteellisistä selvityksistä käy ilmi, että laivaliikenne aiheuttaa 4,5 prosenttia 
maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä. Laivaliikenne on kuitenkin yksi niitä harvoja 
aloja, jotka eivät sisälly EU:n ilmastonmuutostoimiin. Kansainvälinen ratkaisu näiden 
päästöjen vähentämiseksi, mieluiten Kansainvälisen merenkulkujärjestön hallinnoiman 
maailmanlaajuisen päästökattoihin ja -kauppaan perustuvan järjestelmän avulla, olisi paras 
vaihtoehto. EU:n olisi kuitenkin oltava valmis sisällyttämään laivaliikenne EU:n 
päästökauppajärjestelmään vuoteen 2013 mennessä, ellei Kansainvälinen 
merkenkulkujärjestö ole ottanut käyttöön tällaista järjestelmää vuoden 2009 loppuun 
mennessä.
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Tarkistus 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 30 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 b) Komission olisi 31 päivään 
joulukuuta 2010 mennessä julkaistava 
arvio siitä, onko tieliikenteen, erityisesti 
rahtiliikenteen, sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään toteutettavissa. 

Or. en

Perustelu

Tieliikenne aiheuttaa yli 20 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Euroopan parlamentti 
käsittelee parhaillaan ehdotusta standardien vahvistamisesta uusille henkilöautoille osana 
EU:n toimenpidepakettia tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Komission olisi kuitenkin 
arvioitava yksityiskohtaisemmin, voisiko tieliikenteen sisällyttäminen EU:n 
päästökauppajärjestelmään olla osa jo nyt meneillään olevia, näiden päästöjen 
vähentämiseen tähtääviä toimia.

Tarkistus 207
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Yhteisön järjestelmästä saatu 
kokemus huomioon ottaen pitäisi olla 
mahdollista myöntää päästöoikeuksia 
kasvihuonekaasuja vähentäville 
hankkeille, jos ne toteutetaan yhteisön 
tasolla hyväksyttyjen yhdenmukaistettujen 
sääntöjen mukaan eivätkä johda 
päästöoikeuksien kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen taikka haittaa yhteisön 
järjestelmän soveltamisalan laajentamista 
tai muita toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on yhteisön järjestelmään 

Poistetaan.
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kuulumattomien päästöjen vähentäminen.

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, miksi olisi otettava käyttöön uusi sisäinen hyvitysmekanismi. Mahdollisuus 
päättää toimintaan ja JI-hankkeeseen osallistumisesta tarjoaa jäsenvaltioille riittävästi 
joustavuutta. On olemassa riski päästövähennysten kaksinkertaisesta laskemisesta 
järjestelmään kuuluvilla ja siihen kuulumattomilla aloilla.

Tarkistus 208
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Komission vaikutustenarvioinnissa 
todettiin, että ilma-alusten käyttäjien 
voidaan olettaa kykenevän siirtämään 
järjestelmään osallistumisen 
kustannuksensa kuluttajille. Koska 
kaikkien ilma-alusten käyttäjien on 
kansallisuudesta riippumatta 
noudatettava tämän direktiivin 
säännöksiä, vaikutukset EU:n 
lentoyhtiöiden ja lentokenttien 
kilpailukykyyn ovat minimaaliset, eikä 
ilmailualalla ole hiilivuotoa. 

Or. en

Tarkistus 209
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 

Poistetaan.
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aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia. 
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ja tarkasteltava alan 
tilannetta uudelleen yhteisön järjestelmän 
seuraavan uudelleentarkastelun 
yhteydessä.]

Or. en

Perustelu

Ilmailu kuuluu niihin aloihin, joiden alttius hiilivuodolle on määriteltävä, ellei kansainvälistä 
sopimusta saada aikaan.

Tarkistus 210
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 
aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia.
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 

(33) [Ilmailuun ja öljyjalostamoihin olisi 
päästöoikeuksien jakamisen osalta 
sovellettava kaikkien päästöoikeuksien 
huutokauppaa. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
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2020 tultaessa. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

Or. en

Tarkistus 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 
aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia. 
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa.. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten 
sähköntuottajia Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

Or. en

Perustelu

Ilmailuala kykenee siirtämään suurimman osan päästöoikeuksien kustannuksista kuluttajille. 
Jotta vältettäisiin ansiottomat voitot ja oltaisiin yhdenmukaisia Euroopan parlamentin 
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ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymän, ilmailun sisällyttämistä EU:n 
päästökauppajärjestelmään koskevan kannan kanssa, ehdotetaan, että ilmailuun sovelletaan 
samoja sääntöjä kuin sähköntuottajiin, kun on kyse päästöoikeuksien huutokaupasta vuodesta 
2013 lähtien. 

Tarkistus 212
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita
aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia.
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 
2020 tultaessa. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten 
sähköntuottajia. Yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edelleen tavoiteltava 
sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

Or. pl

Perustelu

Radikaalien päästörajoitusten soveltaminen ilmailualaan ja sen kohtelu muiden alojen tavoin 
johtaisi ilmailualan kehityksen hidastumiseen. Koska polttoaineiden hinnat nousevat 
jatkuvasti, mahdollisuus siirtää päästöjen vähentämisestä aiheutuvat lisäkustannukset 
kuluttajille on rajallinen. Tämä on ongelma erityisesti uusille jäsenvaltioille, joissa ilmailuala 
on monia vuosia jäljessä muista jäsenvaltioista ja joiden on kurottava umpeen tämä 
etumatka.
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Tarkistus 213
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) On tärkeää, että järjestelmää 
laajennetaan tulevaisuudessa siten, että se 
sisältää myös muut merkittävät 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat 
erityisesti liikenteen alalta, kuten 
laivaliikenteen harjoittajat, ja 
mahdollisesti myös kaivos- ja jätealan. 
Tämän vuoksi komission olisi 
mahdollisimman pian ehdotettava 
asianmukaisia tarkistuksia ja toteutettava 
vaikutusten arviointi, jotta 
laivaliikenneala voidaan liittää yhteisön 
järjestelmään vuoteen 2013 mennessä ja 
asettaa päivämäärä tieliikenteen 
sisällyttämiselle järjestelmään.

Or. nl

Perustelu

Tieliikenne ja laivaliikenne olisi sisällytettävä EU:n päästökauppajärjestelmään, kuten myös 
– mahdollisesti – kaivos- ja jäteala.

Tarkistus 214
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
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annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa, 
siirtymäkauden päästöoikeuksien yhteisön 
laajuista jakamista, päästöjen tarkkailua, 
raportointia ja todentamista, todentajien 
akkreditointia sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa, ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamista asianomaisille 
aloille, ellei kansainvälistä sopimusta ole 
tehty, päästöjen tarkkailua, raportointia ja 
todentamista, todentajien akkreditointia 
sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 215
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa, 
siirtymäkauden päästöoikeuksien yhteisön 
laajuista jakamista, päästöjen tarkkailua, 
raportointia ja todentamista, todentajien 
akkreditointia sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 

(34) Tämän direktiivin täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
olisi päätettävä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Koska kyseiset toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia ja täydentää tätä direktiiviä 
lisäämällä tai muuttamalla uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. pl

Perustelu

Päästöjen valvontajärjestelmän kohtuuton laajentaminen komission ehdotuksen mukaisesti ei 
vaikuta välttämättömältä yhteisön talouden kannalta. Johdanto-osan kappaleessa 34 
tarkoitetut lisätoimet eivät näin ollen ole tarpeellisia.

Tarkistus 216
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa, 
siirtymäkauden päästöoikeuksien yhteisön 
laajuista jakamista, päästöjen tarkkailua, 
raportointia ja todentamista, todentajien 
akkreditointia sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 

(34) Tämän direktiivin täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
olisi päätettävä menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Komissiolle olisi erityisesti 
annettava valtuudet hyväksyä 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
päästöoikeuksien huutokauppaa 
viitearvoihin perustuvan mallin puitteissa, 
päästöjen tarkkailua, raportointia ja 
todentamista, todentajien akkreditointia 
sekä hankkeita koskevien 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
täytäntöönpanoa. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä 
direktiiviä lisäämällä tai muuttamalla uusia 
muita kuin keskeisiä osia, niistä on 
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päätettävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Ilmaista siirtymäkauden jakamista ei ole, sillä viitearvoihin perustuva malli on määrä ottaa 
käyttöön myös energiaintensiivisillä aloilla. Huutokauppaa käydään vain viitearvoihin 
perustuvan mallin puitteissa, jos vastaavan laitoksen päästöt ovat viitearvoa alhaisemmat.
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