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Tarkistus 217
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"Tällä direktiivillä perustetaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmä yhteisössä 
(jäljempänä "yhteisön järjestelmä") 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi sekä 
kustannustehokkaasti että 
taloudellisesti, ja edistetään innovointia 
sekä ylläpidetään ja parannetaan 
kilpailukykyä."

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmästä olisi oltava tuloksena vähähiilisiä innovaatioita, joiden 
ansiosta EU:ssa toimivat yritykset saavat pitkän aikavälin etuja EU:n ulkopuolisiin 
kilpailijoihinsa nähden. Siinä tapauksessa, että EU:n päästökauppajärjestelmä johtaa 
hiilivuotoriskiin, EU:ssa toimivien yritysten kilpailukyky on säilytettävä.

Tarkistus 218
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 

Yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi vähintään 30 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä ja 80 prosentilla 
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saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

vuoteen 2050 mennessä tässä direktiivissä 
vahvistetaan puitteet yhteisön 
järjestelmään sisältyville toimille, joilla 
nämä vähennykset pyritään toteuttamaan. 
”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joihin yhteisö 
on sitoutunut kattavassa tulevassa 
kansainvälisessä sopimuksessa ja joita 
pidetään tieteellisesti tarpeellisina 
vaarallisen ilmastonmuutoksen 
välttämiseksi.”

Or. en

Tarkistus 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämisestä siten, että voidaan, ilman 
että kyseisille aloille koituu kohtuutonta 
rasitusta, auttaa saavuttamaan 
vähennystasot, joita pidetään tieteellisesti 
tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen ja siihen kuulumattomien alojen välistä 
kuormituksen jakoa olisi arvioitava käytettävissä oleva potentiaali ja kustannustehokkuus 
huomioon ottaen. Tässä tarkistuksessa käytetään sanamuotoa, jolla pyritään välttämään sitä,
että suurin rasitus kohdistettaisiin periaatteessa EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluviin 
aloihin.
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Tarkistus 220
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä, millä voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

Or. pl

Perustelu

Monet tiedemiehet kyseenalaistavat kasvihuonekaasuja koskevan teorian ja siihen liittyvien 
mahdollisten toimien oikeellisuuden ja paikkansapitävyyden. Jos tiede nähdään jotakin tiettyä 
ilmiötä koskevien näkemysten kirjona, 1 artiklan sanamuoto on totuuden vastainen ja 
tarkoitushakuinen, koska siinä pitäydytään yhteen näkemykseen. Tarkistuksella kohdan 
sanamuotoa muutetaan vastaamaan asiasta vallitsevaa mielipiteiden erilaisuutta.

Tarkistus 221
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi, ja että 
otetaan huomioon Kioton pöytäkirjaa 
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koskevat jäsenvaltioiden saavutukset.”

Or. en

Tarkistus 222
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi, ja että 
otetaan huomioon Kioton pöytäkirjaa 
koskevat jäsenvaltioiden saavutukset.”

Or. en

Perustelu

Direktiivin tavoitteissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon Kioton pöytäkirjaa koskevat 
jäsenvaltioiden saavutukset vertailuvuosittain.

Tarkistus 223
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Direktiivin 2003/87/EY 
soveltamisalaan on sisällytettävä myös 
energiaintensiiviset alat ja osa-alat, jotka 
luokitellaan välillisiksi päästöjen 
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aiheuttajiksi, koska ne kuluttavat paljon 
energiaa. Nämä energiaintensiiviset alat 
ja osa-alat, jotka luokitellaan välillisiksi 
päästöjen aiheuttajiksi, määritellään 
31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

Or. hu

Tarkistus 224
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee menettelyjä, 
joilla LULUCF-toimet sisällytettäisiin 
direktiivin 2003/87/EY ja sitä muuttavan 
direktiivin 2004/101/EY soveltamisalaan, 
Balin konferenssissa esitettyjen 
ehdotusten ja teknisen edistyksen valossa. 
Se antaa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
vuoden 2008 lopulla.
Ehdotuksessa esitetään erityisesti 
LULUCF-hankkeiden täyttä 
sisällyttämistä Kioton pöytäkirjassa 
tarkoitettuihin "hankemekanismeihin" 
(yhteistoteutus ja puhtaan kehityksen 
mekanismi), mukaan lukien 
hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen 
tulevaisuudessa tehtävän 
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa.

Or. fr
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Perustelu

Tietyt jäsenvaltiot moittivat komission perustelleen riittämättömästi päätöksensä jättää 
LULUCF-toimenpiteet EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Eurooppa-neuvoston 
päätelmissä kehotettiin komissiota tutkimaan mahdollista sisällyttämistä. Myös Euroopan 
parlamentti kehotti komissiota analysoimaan mahdollisuutta. LULUCF-hankkeiden 
toteuttaminen kehitysmaissa puhtaan kehityksen mekanismin välityksellä olisi merkittävä 
rahoituslähde, jolla voitaisiin turvata biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
huonokuntoisten metsien ennalleen palauttaminen.

Tarkistus 225
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) Muutetaan 3 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän 
sekä luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;”
b) korvataan h alakohta seuraavasti:

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”
c) lisätään alakohdat seuraavasti:

"[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen 
energian tai molempien tuottamiseksi 
sekä harjoitetaan muuta tähän 
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välittömästi liittyvää toimintaa, mukaan 
luettuna savukaasun puhdistus;

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään 
”sähkön ja lämmön tuotanto.”

Or. pl

Perustelu

Ehdotetut uudet määritelmät ovat liian yleisluontoisia ja kattavat liian monia asioita, joiden 
ominaisuuksia(kasvihuonekaasut) tai kokoa (kaasupäästöjä aiheuttavat laitokset) ei voida 
vertailla ja jotka eivät merkittävästi vaikuta ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 226
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

a) korvataan c alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän 
sekä luonnollisia että ihmisen toiminnan
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;”

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalaa määriteltäessä on luotava selkeät puitteet sekä teollisuudelle että 
jäsenvaltioille. Liitteessä II oleva luettelo kattaa kaikki “Kioto-kaasut”. Muista 
“kaasumaisista ainesosista” ei ole käytettävissä tietoja. Nykyinen määritelmä olisi siksi 
säilytettävä.
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Tarkistus 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

a) korvataan c alakohta seuraavasti: Poistetaan.
”c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän 
sekä luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;”

Or. en

Perustelu

Direktiivistä 2003/87/EY peräisin olevaa määritelmää ei pitäisi muuttaa, koska 
laajempialaisen määritelmän käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia ja sekaannusta direktiivin 
täytäntöönpanossa. Direktiivissä 2003/87/EY oleva määritelmä olisi siksi säilytettävä 
ennallaan.

Tarkistus 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

”c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä 
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 

"c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja tulevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa lueteltuja 
kaasuja;"
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infrapunasäteilyä;”

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasujen määritelmä on tässä ehdotuksessa liian laaja-alainen ja 
tulkinnanvarainen. Tarkistuksella halutaan taata johdonmukaisuus ja tehdä määritelmästä 
Kioton pöytäkirjan mukainen ja siten varmistaa vähentämistoimien tehokkuus.

Tarkistus 229
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

”c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja muita ilmakehän sekä 
luonnollisia että ihmisen toiminnan 
aiheuttamia kaasumaisia ainesosia, jotka 
ottavat vastaan ja lähettävät edelleen 
infrapunasäteilyä;”

"c) ’kasvihuonekaasuilla’ liitteessä II 
lueteltuja kaasuja ja tulevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa 
kasvihuonekaasuiksi määriteltyjä 
kaasuja;

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi koskettava vain Kioton pöytäkirjassa mainittuja ilmastoon vaikuttavia 
kaasuja. Ehdotuksen sanamuoto on hyvin laaja-alainen ja kattaisi myös esimerkiksi 
vesihöyryn. Tähän sisältyy riski, että tulevat kaasujen vähentämiseen tähtäävät toimet eivät 
olisi kovin kohdennettuja ja että niistä koituisi huomattavia hallinnollisia kuluja.

Tarkistus 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) korvataan h alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Kapasiteetin lisäyksiin olisi sovellettava samoja sääntöjä kuin uusiin laitoksiin ja niille olisi 
siksi myönnettävä päästölupia uusina osallistujina, silloin kun se on asianmukaista. Muutoin 
otettaneen käyttöön uusille laitoksille ja kapasiteetin lisäyksille tarkoitettuja kannusteita, 
jotka eivät ole perusteltavissa ympäristön kannalta. Kapasiteetin lisäyksen yhdenmukaisen 
tulkinnan takaamiseksi koko EU:ssa voitaisiin hyväksyä selkeä määritelmä 
komiteamenettelyssä, vahvistettaessa jakamista koskevia yhteisön laajuisia sääntöjä 
10 a artiklan mukaisesti.

Tarkistus 231
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan h alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en
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Perustelu

Termin “uusi osallistuja” tarkistaminen ei ole ymmärrettävissä. Nykyisin voimassa olevassa 
direktiivissä laitosten laajennuksia pidetään samanarvoisina uusien laitosten kanssa.
Joissakin jäsenvaltioissa luokittelu “suorituskyvyn kasvuksi” tai ”uudeksi laitokseksi” 
riippuu vain virallisista luvanmyöntämiskäytännöistä tai luvan myöntävän viranomaisen 
yksittäisestä päätöksestä. Molempiin tapauksiin on sovellettava samoja sääntöjä 
päästökaupan osalta, ainakin kun on kyse ilmaisista päästöoikeuksista. Voimassa oleva 
terminologia olisi siksi säilytettävä.

Tarkistus 232
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

"h) 'uudella osallistujalla' yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan tai jonka 
kasvihuonekaasujen päästölupa on 
päivitetty vastaamaan laitoksen 
toiminnan muuttumista taikka laitoksen 
laajentamisesta johtuvaa kapasiteetin 
merkittävää kasvua tai fyysistä muutosta, 
joka lisää merkittävästi olemassa olevan 
laitoksen kapasiteettia, sen jälkeen, kun 
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo 
on toimitettu komissiolle;"

Or. en

Perustelu

Syrjimättömyyden ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi kaikkien tuottajien olisi 
voitava saada vertailukelpoinen määrä ilmaisia päästöoikeuksia, jotka perustuvat 
tehokkuustavoitteeseen (viitearvoon), kun ne avaavat uusia laitoksia tai lisäävät olemassa 
olevan laitoksen kapasiteettia. Komission ehdotuksessa ilmaisia päästölupia myönnetään vain 
ensimmäisessä tapauksessa. Tarkistuksella edistetään vanhentuneiden ja tehottomien 
laitosten sulkemista ja tuotannon siirtämistä keskitettyihin, uudenaikaisiin yksiköihin, jotka 
hyödyntävät mittasuhde-etuja raskaiden investointien rahoittamiseksi.
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Tarkistus 233
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan tai joka 
on luonteensa tai toimintansa 
merkittävän muutoksen tai vähintään [   ] 
prosenttia kasvaneen suorituskykynsä 
takia saanut kasvihuonekaasujen 
päästölupansa päivitettyä sen jälkeen, 
kun 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
luettelo on toimitettu komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Uusille osallistujille tarkoitetun päästöoikeuden varauksen olisi oltava käytettävissä olemassa 
olevien laitosten laajennuksiin kuten järjestelmän nykyisessä vaiheessa. Kapasiteetin 
lisäyksen vähimmäismäärän vahvistamisella varmistetaan, että kyseeseen tulevat vain 
tapaukset, joissa suorituskyky on kasvanut merkittävästi.

Tarkistus 234
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 



AM\733272FI.doc 15/56 PE409.585v01-00

FI

kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

kasvihuonekaasujen päästöluvan tai joka 
on laitoksen tuotantokapasiteetin 
vähintään 20 prosentin suuruisen 
lisäyksen takia saanut 
kasvihuonekaasujen päästölupansa 
päivitettyä sen jälkeen, kun 11 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä käytetyn uuden osallistujan määritelmän olisi taattava teollisuudelle suuri 
varmuus ja ennakoitavuus, tukemalla pitkän aikavälin investointeja ja ”vihreän kentän”
investointeja.

Tarkistus 235
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan h alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Uuden osallistujan määritelmän on katettava myös lupien päivittäminen. Useimmissa uusien
osallistujien varausta koskevissa hakemuksissa on kyse laitosten lupien päivittämisestä. 
Komission ehdottama määritelmä johtaisi olemassa olevien laajennettavien laitosten 
merkittävään syrjintään suhteessa ”vihreän kentän” laitoksiin. Tarkistuksen tarkoituksena on 
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säilyttää tilanne ennallaan.

Tarkistus 236
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan h alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

“Uuden osallistujan” määritelmän olisi katettava kapasiteetin laajennukseen liittyvä tilanne. 
Nykyisin sovellettavan määritelmän säilyttäminen on tehokkainta ja lisää innovaatiota 
olemassa olevissa prosesseissa.

Tarkistus 237
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvataan h alakohta seuraavasti: Poistetaan.
"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
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kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

“Uuden osallistujan” määritelmän olisi katettava kapasiteetin laajennukseen liittyvä tilanne. 
Nykyisin sovellettavan määritelmän säilyttäminen on tehokkainta ja lisää innovaatiota 
olemassa olevissa prosesseissa.

Tarkistus 238
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan tai jonka 
kasvihuonekaasujen päästölupa on 
päivitetty laitoksen luonteen tai 
toiminnan muutoksen tai laitoksen 
merkittävän laajennuksen tai 
suorituskyvyn lisäyksen johdosta sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että ensimmäisen päästölupansa saaneet uudet osallistujat ja ne toimijat, joiden 
on päivitettävä lupansa laajennuksen tai toiminnassaan tapahtuneen merkittävän muutoksen 
takia, asetetaan samaan asemaan. Tätä määritelmää, jota käytettiin päästöoikeuksia 
koskevan direktiivin kahden ensimmäisen vaiheen aikana (2005–2007 ja 2008–2012), on 
käytettävä uudelleen epätasapuolisen kohtelun estämiseksi.
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Tarkistus 239
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle tai joka on laitoksen 
tuotantokapasiteetin vähintään 
10 prosentin suuruisen lisäyksen takia
saanut kasvihuonekaasujen 
päästölupansa päivitettyä;"

Or. en

Perustelu

"Uuden osallistujan" määritelmän olisi katettava myös laitokset, jotka ovat saaneet 
kasvihuonekaasujen päästölupansa päivitettyä laitoksen laajennuksen takia.

Tarkistus 240
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on 
toiminnassaan tai sen luonteessa 
tapahtuneen muutoksen tai 
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tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

tuotantokapasiteettinsa merkittävän 
lisäyksen johdosta saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

Or. hu

Tarkistus 241
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

"h) ”uudella osallistujalla” yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan, sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle, sekä olemassa olevien 
laitosten kapasiteetin laajennuksia;"

Or. de

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa ei ole säännöksiä olemassa olevien laitosten kapasiteetin laajennusten 
oikeudellisesta kohtelusta. Tämä säännösten puute on poistettava.

Tarkistus 242
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta
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Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi;

Or. hu

Tarkistus 243
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ”polttolaitoksella” kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi ja 
toimittamiseksi loppukäyttäjille kyseisen 
polttolaitoksen ulkopuolelle;

Or. de

Perustelu

Määritelmä ”polttolaitos“ on rajoitettava nimenomaan ja yksinomaan koskemaan voimaloita 
eikä siihen saa sisällyttää teollisuuslaitosten sisäisiä polttoprosesseja. Tämä johtaa muutoin 
siihen, että teollisuusluokituksista tulee vanhentuneita, mikä haittaa energiatalouden ja 
teollisuuden eriyttämistä jakosääntöjen kyseessä ollessa.
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Tarkistus 244
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ”polttolaitoksella” kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi ja 
toimittamiseksi loppukäyttäjille kyseisen 
polttolaitoksen ulkopuolelle;

Or. de

Perustelu

Määritelmä "polttolaitos" on direktiivin liitteessä I olevan otsikon mukaisesti rajoitettava 
nimenomaan ja yksinomaan koskemaan voimaloita eikä siihen saa sisällyttää 
teollisuuslaitosten sisäisiä polttoprosesseja. Tämä johtaa muutoin toistuvien rikkomusten 
lisäksi siihen, että teollisuusluokituksista tulee vanhentuneita, mikä haittaa sinänsä 
mielekästä energiatalouden ja teollisuuden eriyttämistä jakosääntöjen kyseessä ollessa.

Tarkistus 245
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä kokonaisuutta, jossa 
hapetetaan polttoaineita lämmön, 
mekaanisen energian tai molempien 
tuottamiseksi sekä harjoitetaan muuta 
tähän välittömästi liittyvää toimintaa, 
mukaan luettuna savukaasun puhdistus;
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Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.

Tarkistus 246
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus; [u a)] Direktiivin 
91/156/ETY liitteessä II B R3 määritellyt 
kierrätystoimet eivät sisälly polttolaitoksen 
määritelmään.

Or. en

Perustelu

Kierrätyksen edistäminen on yksi EU:n tärkeitä tavoitteita. Metallin kierrättämisen 
sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään voisi tehdä metallin kierrättämisestä 
kalliimpaa. Tämä voisi johtaa arvokkaan metalliromun viennin kasvuun ja koitua ympäristön 
vahingoksi.

Tarkistus 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – t alakohta
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Komission teksti Tarkistus

“[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus;

"[t)] ’polttolaitoksella’ kiinteää teknistä 
kokonaisuutta, jossa hapetetaan 
polttoaineita lämmön, mekaanisen energian 
tai molempien tuottamiseksi sekä 
harjoitetaan muuta tähän välittömästi 
liittyvää toimintaa, mukaan luettuna 
savukaasun puhdistus; [u a)] Direktiivin 
91/156/ETY liitteessä II B R3 määritellyt 
kierrätystoimet eivät sisälly polttolaitoksen 
määritelmään.

Or. en

Perustelu

Yksi EU:n politiikan tavoitteita on kierrätyksen edistäminen ja raaka-aineiden käytön 
tehostaminen EU:ssa. Siksi ei ole mielekästä sisällyttää metallin kierrätystä järjestelmään, 
joka ei sitä edistä ja tekee siitä kalliimpaa.

Tarkistus 248
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään 
”sähkön ja lämmön tuotanto.”

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka 
tuottaa sähköä.

Or. en

Perustelu

Määritelmän rajaaminen muotoon ”joka tuottaa sähköä myytäväksi kolmansille osapuolille” 
vääristää kilpailua markkinoille sähköä myyvien tuottajien ja teollisuuden oman 
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sähköntuotannon välillä. Tarkistuksella vältetään ehdottamasta oman sähköntuotannon 
erilaista kohtelua.

Tarkistus 249
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään ”sähkön 
ja lämmön tuotanto.”

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
osapuolille ja/tai parasiittista kuormitusta 
ja joka kuuluu ainoastaan liitteessä I 
tarkoitettuun ryhmään ”sähkön ja lämmön 
tuotanto.”

Or. en

Perustelu

Sähköä tuotetaan myös teollisuuslaitoksissa ja se käytetään, kokonaan tai osittain, omiin 
tarpeisiin. Ehdotukseen sisältyvällä määritelmällä erotellaan toiminnanharjoittajia 
perusteettomasti, mikä voi johtaa häiriöihin kilpailussa sähköntuotantomarkkinoilla sekä 
epätasapuolisiin ratkaisuihin yksittäisiä sähköntuottajia ja esimerkiksi päästöjen valvontaa 
koskevissa ratkaisuissa.

Tarkistus 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – u alakohta

Komission teksti Tarkistus

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta tai sen 
jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 

[u)] ’sähköntuottajalla’ laitosta, joka on 
tuottanut 1 päivänä tammikuuta 2005 tai 
sen jälkeen sähköä myytäväksi kolmansille 
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osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään ”sähkön 
ja lämmön tuotanto.”

osapuolille ja joka kuuluu ainoastaan 
liitteessä I tarkoitettuun ryhmään ”sähkön 
ja lämmön tuotanto”. Sähkön 
toimittamista syöttötariffein ei pidetä 
myyntinä kolmansille osapuolille, paitsi 
jos syöttötariffeihin sisältyy 
tarkistusmekanismi, jonka avulla 
hiilidioksidipäästöoikeuksien hinta on 
saatavissa takaisin.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa esitetty yhteistuotannossa tuotettua sähköä – toisin sanoen sähkön ja lämmön 
tuotantoa – koskeva kaikkien päästöoikeuksien huutokauppa on perusteltua vain tapauksissa, 
joissa tariffit mahdollistavat kustannusten siirtämisen hintoihin. Mikäli tämä edellytys ei 
täyty, yhteistuotannossa tuotettuun sähköön sovellettavista täysistä huutokauppaoikeuksista 
olisi haittaa jälkimmäiselle, eikä yhteistuotannon kehittäminen edistyisi, mistä hyötyisivät 
järjestelmät, jotka aiheuttavat enemmän hiilidioksidipäästöjä. Olisi epäoikeudenmukaista 
katsoa, että sähkön tuotantoon voidaan soveltaa täysiä huutokauppaoikeuksia niin kauan kuin 
sähköä myydään syöttötariffein, jotka eivät mahdollista kustannusten siirtämistä hintoihin.

Tarkistus 251
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] “sähköintensiivisillä laitoksilla“ 
liitteessä I olevan 4 a kohdan mukaisia 
laitoksia;

Or. de

Perustelu

Liitteessä I olevassa 4 a kohdassa (uusi) luetellaan sähköintensiiviset laitokset, joille on 
määrä antaa maksutta sertifikaatit välillisistä päästöistä. Viittaus liitteessä I olevaan 
4 a kohtaan sisältyvään sähköintensiivisten laitosten luetteloon on 10 b artikla huomioon 
ottaen tarkoituksenmukainen.
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Tarkistus 252
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] “Gold Standard -hankkeella” 
CDM/JI -hankkeita ja niistä peräisin 
olevia sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä, jotka täyttävät 
kaikki UNFCCC-sopimuksen kriteerit ja 
erityisesti lisäkriteerin;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että päästövähennyksiä koskevat sertifikaatit annetaan 
ympäristöä säästävällä tavalla. Termi ”Gold Standard” on väärinkäytöksien välttämiseksi 
määriteltävä ja liitettävä YK:n standardeihin.

Tarkistus 253
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] “Gold Standard -tyyppisillä 
hankkeilla” hankkeita, jotka täyttävät 
Gold Standard Foundation -säätiön 
kehittämät standardit;

Or. en
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Perustelu

Ilmausta “Gold Standard” käytetään viittaamaan kriteereihin, joita käytetään laadukkaiden 
hankkeiden, toisin sanoen hankkeiden, jotka ovat selkeästi lisätoimia ja joilla edistetään 
kestävää kehitystä, määrittelyyn. Siksi on määriteltävä selkeästi, mitä Gold Standard 
-ilmauksella tarkoitetaan.

Tarkistus 254
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – w alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[w)] “Hiilivuodolla” tähän direktiiviin 
suorasti liittyvän tuotannon siirtämistä 
EU:n ulkopuolelle. Tämä voi tapahtua 
siirtämällä tuotantolaitoksia, jolloin 
hiilivuoto syntyy riippumatta uuden 
tuotantolaitoksen suhteellisesta 
tehokkuudesta verrattuna sillä korvattuun 
EU:ssa sijaitsevaan laitokseen, tai 
korvaamalla eurooppalaisia tuotteita 
ulkomaisilla tuotteilla, jotka tuotetaan 
laitoksissa, jotka aiheuttamat enemmän 
hiilidioksidipäästöjä;

Or. en

Perustelu

Termi “hiilivuoto” mainitaan direktiivissä, ilman että sitä määritellään selkeästi. On tärkeää 
selventää, milloin on kyse hiilivuodosta. Lisäksi on selvennettävä laitosten suhteellisten 
hiilidioksidipäästöjen osuutta. On huomattava, että kaikki tuotannon siirtäminen EU:sta 
alueille, jotka eivät sisälly liitteeseen I, johtaa hiilivuotoon, ellei päästörajaa alenneta, koska 
muut laitokset hyödyntävät jäljellä olevan osuuden.
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Tarkistus 255
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] “hiilivuodolla” suoraan tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta aiheutuvista 
suuremmista tuotantokustannuksista 
johtuvaa tuotannon siirtämistä laitoksiin, 
joiden nettohiilidioksidipäästöt ovat 
suuremmat ja jotka sijaitsevat EU:n 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 256
Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'ulkoistetulla laitoksella' laitosta, 
jonka omistaja ja/tai käyttäjä on kolmas 
osapuoli ja joka täyttää tehtävän, joka 
voitaisiin täyttää myös kyseisen 
taloudellisen sektorin tuotantoprosessiin 
integroidulla sisäisellä tuotannolla;

Or. en

Perustelu

Termi “ulkoistettu laitos" olisi määriteltävä, jotta tällaiset laitokset eivät joutuisi kärsimään 
erilaisista jakomenettelyistä ja siten erisuuruisista, korkeammista kustannuksista, kuin 
sisäisestä tuotannosta aiheutuu niille aloille, joille ne toimittavat sähköä.
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Tarkistus 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä' metsittämis- tai 
uudelleenmetsittämishankkeelle 
myönnettyä yksikköä, jonka voimassaolo 
lakkaa myöntämiskautta seuraavan 
velvoitekauden lopussa, Kioton 
pöytäkirjan 12 artiklan ja Kioton 
pöytäkirjasta tehtyjen päätösten ja 
mukaisesti;"

Or. en

Tarkistus 258
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä' metsittämis- tai 
uudelleenmetsittämishankkeen johdosta 
myönnettyä yksikköä, jonka voimassaolo 
lakkaa myöntämiskautta seuraavan 
velvoitekauden lopussa, Kioton 
pöytäkirjan 12 artiklan sekä 
ilmastonmuutosta koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksesta (UNFCCC) ja Kioton 
pöytäkirjasta tehtyjen päätösten ja 
mukaisesti;"

Or. fr
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Perustelu

Puhtaan kehityksen mekanismissa pysyvyyden puute metsissä on ratkaistu luomalla 
väliaikaisia päästöhyvityksiä. Yksityiskohtaiset säännöt vahvistettiin Milanon 
osapuolikonferenssissa vuonna 2003 (päätös 19/CP.9).

Tarkistus 259
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'hiilivuodolle erityisen alttiilla aloilla' 
tarkoitetaan 10 a artiklan 9 kohdassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti 
määriteltyjä aloja, jotka on lueteltu tämän 
liitteessä I ;.

Or. en

Perustelu

Alttiita aloja koskeva selvennys, jossa viitataan kriteereihin ja uuteen liitteeseen.

Tarkistus 260
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'hiilivuodolle erityisen alttiilla aloilla' 
tarkoitetaan 10 a artiklan 9 kohdassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti 
määriteltyjä aloja, jotka on lueteltu tämän 
liitteessä I a;
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Or. en

Perustelu

Alttiita aloja koskeva selvennys, jossa viitataan kriteereihin ja uuteen liitteeseen.

Tarkistus 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] hiilivuodolle erityisen alttiilla aloilla' 
10 a artiklan 9 kohdassa esitettyjen 
perusteiden mukaisesti määriteltyjä aloja, 
jotka on sisällytetty tämän direktiivin 
liitteeseen I a (uusi);

Or. pl

Perustelu

Kohdan yhdenmukaistamiseksi 10 a artiklan 9 kohtaan ja liitteeseen 1 a (uusi) tehtyjen 
tarkistusten kanssa.

Tarkistus 262
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

[v)] 'hiilivuodolle erityisen alttiilla aloilla' 
tarkoitetaan 10 a artiklan 9 kohdassa 
esitettyjen perusteiden mukaisesti 
määriteltyjä aloja, jotka on lueteltu tämän 
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liitteessä I a;

Or. en

Perustelu

Alttiita aloja koskeva selvennys, jossa viitataan kriteereihin ja uuteen liitteeseen.

Tarkistus 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 c artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Ilma-alusten käyttäjille vuodeksi 
2013 ja […] jokaista lisävuotta kohden
jaettavien ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärää vähennetään 
95 prosentista 9 artiklassa määritellyn 
lineaarisesti vähennettävän määrän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 264
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 c artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
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"2. 1 päivästä tammikuuta 2013 lähtien
ilma-alusten käyttäjille myönnettävien 
ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä on 95 prosenttia 
ilmailun aiemmista päästöistä ja tätä 
määrää tarkistetaan tämän jälkeen 
vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.”

Or. en

Perustelu

Ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään koskevan neuvoston ja Euroopan 
parlamentin välisen sopimuksen mukaan päästörajaa voidaan tarkistaa osana yleistä 
tarkistamista. Ilmailua olisi kohdeltava samoin kuin kaikkia muita aloja toisessa vaiheessa. 
Siksi lineaarista määrää olisi sovellettava myös ilmailuun.

Tarkistus 265
Peter Liese, Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 3 d artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Ellei 10 b artiklasta muuta johdu, 
tämän artiklan 3–5 kohdan [ja 
3 c artiklan 2 kohdan] mukaisesti 
ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien 
määrä vuonna 2013 on 80 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti määritellystä määrästä, ja 
ilmaiseksi jaettavaa määrää vähennetään 
vuosittain samansuuruisilla määrillä 
siten, että ilmaiseksi jakaminen loppuu 
vuoteen 2020 tultaessa. Ilma-alusten 
käyttäjille ilmaiseksi myönnettävien 
ilmailun päästöoikeuksien määrää 
vähennetään vuodesta 2014 lähtien tämän 
kohdan mukaisesti vuosittain 
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samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuonna 
2020."

Or. en

Perustelu

Tarkistus on ilmailun sisällyttämistä EU:n päästökauppajärjestelmään koskevan neuvoston ja 
parlamentin sopimuksen mukainen. Sopimuksessa määrätään, että huutokauppaoikeuksien 
määrää voidaan lisätä osana yleistä tarkistusta. Tarkistuksen tekijät viittaavat tähän 
mahdollisuuteen ja kannattavat komission yleisen tarkistamisen yhteydessä esittämää 
ajatusta.

Tarkistus 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Korvataan 3 d artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Ilmailuun sovelletaan tammikuun 
1 päivästä 2013 alkaen 
huutokauppaoikeuksien osalta samoja 
sääntöjä kuin sähköntuottajiin.

Or. en

Perustelu

Ilmailuala kykenee siirtämään suurimman osan päästöoikeuksien kustannuksista kuluttajille.
Jotta vältettäisiin ansiottomat voitot ja oltaisiin yhdenmukaisia Euroopan parlamentin 
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.
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Tarkistus 267
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

"4 artikla

Kasvihuonekaasujen päästöluvat

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 päivästä tammikuuta 2005 mikään 
laitos tai ilma-alus ei harjoita liitteessä I 
lueteltua toimintoa, josta aiheutuu 
kyseiseen toimintoon liittyviä nimettyjä 
päästöjä, ilman että toimivaltainen 
viranomainen on myöntänyt sen 
toiminnanharjoittajalle tai ilma-aluksen 
käyttäjälle luvan 5 ja 6 artiklan 
mukaisesti tai laitos on jätetty [...] 
yhteisön järjestelmän ulkopuolelle 
27 artiklan nojalla.”

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos direktiivin 2003/87/EY artiklaan, jota ei ollut muutettu komission 
ehdotuksessa. Siinä selvennetään, että pienille laitoksille 27 artiklan mukaisesti myönnetyt 
poikkeukset eivät kolmannessa vaiheessa enää ole väliaikaisia vaan pysyviä.

Tarkistus 268
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
5 artikla – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

"d) päästöjen tarkkailemiseksi ja niistä 
raportoimiseksi suunnitellut toimenpiteet
14 artiklassa tarkoitetun asetuksen 
mukaisesti.”

"d) seurantasuunnitelma ja muut toimet, 
jotka täyttävät 14 artiklassa tarkoitetun 
asetuksen mukaiset vaatimukset.”

Or. en

Perustelu

Seurantasuunnitelma on ratkaisevan tärkeä oikeudellinen väline kasvihuonekaasujen 
päästöluvan saamiseksi. Se olisi siksi mainittava EU:n päästökauppajärjestelmää koskevan 
direktiivin 5 artiklassa. Tämän suunnitelman on täytettävä 14 artiklassa tarkoitettuun 
päästöjen tarkkailua ja niistä raportoimista koskevaan uuteen asetukseen sisältyvät 
vaatimukset.

Tarkistus 269
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
6 artikla – 1 kohta – uusi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Toimivaltaisen viranomaisen on 
vähintään joka viides vuosi tarkasteltava 
kasvihuonekaasujen päästölupia 
uudelleen ja tehtävä tarvittaessa 
aiheellisia muutoksia.”

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen ottaa käyttöön uutta määräystä, jolla toimivaltaiset viranomaiset 
velvoitettaisiin tarkistamaan kasvihuonekaasujen päästöluvat. Jäsenvaltiot päivittävät luvat, 
mikäli tuotantoprosesseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, laitosta nykyaikaistetaan jne.
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Tarkistus 270
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
6 artikla – 1 kohta – uusi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Toimivaltaisen viranomaisen on 
vähintään joka viides vuosi tarkasteltava 
kasvihuonekaasujen päästölupia 
uudelleen ja tehtävä tarvittaessa 
aiheellisia muutoksia.”

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen ottaa käyttöön uutta määräystä, jolla toimivaltaiset viranomaiset 
velvoitettaisiin tarkistamaan kasvihuonekaasujen päästöluvat. Jäsenvaltiot päivittävät luvat, 
mikäli tuotantoprosesseissa tapahtuu merkittäviä muutoksia, laitosta nykyaikaistetaan jne.

Tarkistus 271
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Koko yhteisön päästöoikeuksien 
lukumäärä
Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
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puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.
Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu 
jäsenvaltioiden niiden kansallisista 
jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 
tehtyjen komission päätösten mukaisesti 
myöntämien päästöoikeuksien 
kokonaismääriin.

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Or. pl

Perustelu

Päästöoikeuksien määrän lineaarinen vähentäminen johtaisi jäsenvaltioiden yhteiskuntien ja 
talouksien kustannusten lineaariseen kasvuun. Tilanteessa, jossa polttoaineiden ja 
elintarvikkeiden hinnat nousevat, tämä johtaisi vain yhteiskuntien merkittävään köyhtymiseen.

Tarkistus 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
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lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti. Lineaarisesti vähennettävän 
määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 
40 prosenttia vuoden1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan. 
Komissio julkaisee lineaarisesti 
vähennettävän määrän 30. kesäkuuta 
2010 mennessä.”

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2015, jotta 
varmistetaan, että EU toimii viimeisimpiin 
tieteellisiin tietoihin perustuvien kestävien 
päästötasojen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tähän asti tieteellinen konsensus on ollut, että turvallisen alueen raja pahimpien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämiseksi on 450 ppm, mutta uusien tulosten mukaan 
kriittinen taso saavutetaan jo lukemassa 350 ppm. Tämä edellyttäisi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä ainakin 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 
100 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Näiden vähennysten saavuttamiseksi ennakoitavasti 
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ja kustannustehokkaasti, vuoden 2020 päästöjenvähentämistavoitteen on oltava 
kunnianhimoisempi.

Tarkistus 273
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 2 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025. Jos 
hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
toteaa, että ilmastonmuutos etenee 
odotettua nopeammin, komissio 
tarkastelee lineaarisesti vähennettävää 
määrää välittömästi uudelleen ja ehdottaa 
tarvittaessa sen tarkistamista."

Or. en
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Perustelu

Balin konferenssissa todettiin, että teollisuusmaiden olisi vuoteen 2020 mennessä 
vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään 25–40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Jotta
tavoite voitaisiin saavuttaa, EU:n päästökauppajärjestelmässä olisi aloitettava 25 prosentin 
vähennyksellä vuoteen 2020 mennessä (vuoden 2005 tasoon verrattuna), ja nostaa vähennys 
30 prosenttiin kansainvälisen sopimuksen nojalla, joka koskee vuoden 2012 jälkeistä aikaa. 
Tämä merkitsee sitä, että lineaarisesti vähenevä osuus olisi 2 prosenttia (1,74 x 25/21). 
Siirtyminen 25 prosentin vähennyksestä 30 prosentin vähennykseen olisi helpompi kuin 
siirtyminen 20 prosentista 30 prosenttiin. Lineaarisesti vähennettävää määrää olisi 
tarkistettava heti kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli toteaa, että se on tarpeen.

Tarkistus 274
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2020 asti
vuosittain myönnettävien päästöoikeuksien 
koko yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2016 seuraavaa 



PE409.585v01-00 42/56 AM\733272FI.doc

FI

vaihetta varten.”

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi vahvistettava pelisäännöt vuosien 2013 ja 2020 väliselle vaiheelle. Vuoden 
2020 jälkeisen vaiheen olisi perustuttava uutta yhteispäätösmenettelyä käyttäen tehtyyn 
tarkasteluun. Lineaarisesti vähennettävää määrää ei pitäisi määritellä vuoden 2020 
jälkeiseksi ajaksi. EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaan teollisuuteen kohdistuvan 
rasituksen tarkastelu vuoden 2020 jälkeistä vaihetta varten olisi aloitettava hyvissä ajoin.

Tarkistus 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti. Lineaarisesti vähennettävän 
määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 40 
prosenttia vuoden1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
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todennettujen päästöjen mukaan. 
Komissio julkistaa lineaarisesti 
vähennettävän määrän 30. kesäkuuta 
2010 mennessä.”
Lineaarisesti vähennettävän määrän on 
vastattava kasvihuonekaasujen 
vähentämistä koskevaa yhteisön laajuista 
tavoitetta, jonka mukaisesti 
kasvihuonekaasuja pyritään 
vähentämään vähintään 40 prosenttia 
vuoden1990 tasosta vuoteen 2020 
mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan.

Or. en

Perustelu

EU:n olisi ehdotettava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 30 prosentilla vuoden 1990 
tasosta, jotta saataisiin aikaan vakaa ilmastonmuutosta koskeva kansainvälinen sopimus. Jos 
kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan, EU:n päästökauppajärjestelmän päästörajaa 
voidaan alentaa noudattamalla johdonmukaisesti tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Tarkistus 276
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
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vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti. Lineaarisesti vähennettävän 
määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 
30 prosenttia vuoden1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan. 
Komissio julkaisee lineaarisesti 
vähennettävän määrän 30. kesäkuuta 
2010 mennessä.”

Or. en

Perustelu

EU allekirjoitti kansainvälisen 25–40 prosentin vähentämistavoitteen Balilla. Tieteelliset 
tutkimukset osoittavat, että EU:n olisi ehdotettava realistisempaa vähentämistavoitetta, jotta 
saataisiin aikaan vakaa ilmastonmuutosta koskeva kansainvälinen sopimus ja vältyttäisiin 
vaarallisilta ilmastonmuutoksilta.

Tarkistus 277
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
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puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti. Lineaarisesti vähennettävän 
määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 
40 prosenttia vuoden1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, kun 
ponnistukset määritellään vuoden 2005 
todennettujen päästöjen mukaan. 
Komissio julkaisee lineaarisesti 
vähennettävän määrän 30. kesäkuuta 
2010 mennessä.”

Or. it en

Perustelu

EU:n olisi ehdotettava kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 30 prosentilla vuoden 1990 
tasosta, jotta saataisiin aikaan vakaa ilmastonmuutosta koskeva kansainvälinen sopimus.

Tarkistus 278
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
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puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti. Lineaarisesti vähennettävän 
määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 
30 prosenttia vuoden1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä. Määrää laskettaessa on 
otettava huomioon yhteisön järjestelmään 
kuulumattomien alojen ja ilmailualan 
lisäponnistukset. Ponnistukset 
määritellään vuoden 2005 todennettujen 
päästöjen mukaan. Komissio julkaisee 
lineaarisesti vähennettävän määrän 
30. kesäkuuta 2010 mennessä.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy ilmailualan päästörajaa koskevaan tarkistukseen ja tarkistukseen, jolla 
halutaan jakaa ponnistukset kunnianhimoisemmin. Komission ehdotus edellyttää liian suuria 
ponnistuksia EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvilta aloilta ja liian vähäisiä 
ponnistuksia EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomilta aloilta ja ilmailualalta. Tämä 
käy erityisen selväksi 30 prosentin tavoitteen yhteydessä.

Tarkistus 279
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
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yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti siten, että vähennettävä 
määrä vastaa kahta kolmasosaa yhteisön 
30 prosentin 
kokonaisvähentämistavoitteesta vuoteen 
2020 mennessä, ja se vahvistetaan ottaen 
huomioon niiden päästöoikeuksien 
keskimääräinen vuotuinen
kokonaismäärä, jotka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet niiden kansallisista 
jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 
tehtyjen komission päätösten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos teollistuneet 
maat vähentävät vuoteen 2020 mennessä päästöjään sisäisesti 25–40 prosenttia verrattuna 
vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti totutusta 
toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi EU:n olisi 
otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.

Tarkistus 280
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2020 asti
vuosittain myönnettävien päästöoikeuksien 
koko yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
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kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 281
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien koko 
yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Vuodesta 2013 alkaen vuoteen 2020 asti
vuosittain myönnettävien päästöoikeuksien 
koko yhteisön lukumäärää vähennetään 
lineaarisesti kauden 2008–2012 
puolivälistä alkaen. Määrää vähennetään 
lineaarisesti 1,74 prosenttia niiden 
päästöoikeuksien keskimääräisestä 
vuotuisesta kokonaismäärästä, jotka 
jäsenvaltiot ovat myöntäneet niiden 
kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 
2008–2012 tehtyjen komission päätösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 

Komissio julkaisee viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
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lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden niiden kansallisista jakosuunnitelmista kaudeksi 2008–2012 myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä olisi kohtuullisen varmuuden ja ennakoitavuuden 
takaamiseksi teollisuudelle tiedettävä mahdollisimman varhain, joten tätä määräaikaa olisi 
siirrettävä.

Tarkistus 283
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2008 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
päätösten mukaisesti myöntämien tai 
myönnettävien päästöoikeuksien 
kokonaismääriin.

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos, jolla varmistetaan, ettei komission tarvitse odottaa siihen asti, 
kunnes kaikki päästöoikeudet on myönnetty vaiheessa I, ennen kuin se voi julkaista vuoden 
2013 päästöoikeuksien kokonaismäärän.
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Tarkistus 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2016.”

Or. it en

Perustelu

Lineaarisesti vähennettävää määrää olisi arvioitava päästökaupan kolmannen vaiheen 
puolivälissä ottaen huomioon käytettävissä olevat mahdollisuudet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen sekä kustannustehokkuus.

Tarkistus 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2016.”

Or. en

Perustelu

Lineaarisesti vähennettävää määrää olisi arvioitava päästökaupan kolmannen vaiheen 
puolivälissä ottaen huomioon käytettävissä olevat mahdollisuudet ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen sekä kustannustehokkuus.
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Tarkistus 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2020.”

Or. en

Perustelu

Lineaarisesti vähennettävää määrää olisi hyvä tarkastella jo ennen uuden vaiheen alkua. 
Vuoteen 2020 mennessä meillä on enemmän tietoa siitä, onko vähentämismääriä 
tiukennettava ja onko se toteutettavissa. Ei kannata odottaa vuoteen 2025.

Tarkistus 287
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen 
viimeistään vuonna 2025.”

Komissio tarkastelee lineaarisesti 
vähennettävää määrää uudelleen joka 
viides vuosi ja ottaa tällöin huomioon 
viimeisimmät tieteelliset tiedot, 
varmistaakseen, että se on asianmukainen 
ilmastonmuutoksen torjunnalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi."

Or. el
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Perustelu

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) antaa joka viides vuosi raportin 
ilmastonmuutosta koskevista viimeisimmistä tieteellisistä tiedoista. Jotta varmistetaan, että 
tavoitteet päästöjen vähentämisestä EU:n tasolla perustuvat viimeisimpiin tieteellisiin 
tietoihin, lineaarisesti vähennettävää määrää olisi tarkasteltava uudelleen joka viides vuosi.

Tarkistus 288
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla Poistetaan.

Koko yhteisön päästöoikeuksien 
lukumäärän tarkistaminen

1. Yhteisön järjestelmään kaudella 2008–
2012 osallistuneille laitoksille 1 päivästä 
tammikuutta 2013 alkaen myönnettävien 
päästöoikeuksien lukumäärää 
tarkistetaan 24 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti siten, että siinä otetaan 
huomioon kyseisille laitoksille niiden 
yhteisön järjestelmään kuulumisen 
aikana myönnettyjen päästöoikeuksien 
vuotuinen keskimäärä tarkistettuna 
9 artiklassa tarkoitetulla lineaarisella 
määrällä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden laitosten toiminnanharjoittajat, 
jotka osallistuvat yhteisön järjestelmään 
vasta vuodesta 2013, voivat toimittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
riippumattomasti todennettuja 
päästötietoja otettavaksi huomioon 
myönnettävien päästöoikeuksien 
määrässä.
Tällaiset tiedot on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010 
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noudattaen 14 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annettuja säännöksiä.
Jos toimitetut tiedot on asianmukaisesti 
perusteltu, toimivaltainen viranomainen 
ilmoittaa niistä komissiolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010, ja 
myönnettävien päästöoikeuksien määrää, 
joka on jo tarkistettu 9 artiklassa 
tarkoitetulla lineaarisella määrällä, 
tarkistetaan vastaavasti.

3. Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tarkistetut määrät.”

Or. pl

Perustelu

Päästöoikeuksien määrän lineaarinen vähentäminen johtaisi jäsenvaltioiden yhteiskuntien ja 
talouksien kustannusten lineaariseen kasvuun. Tilanteessa, jossa polttoaineiden ja 
elintarvikkeiden hinnat nousevat, tämä johtaisi vain yhteiskuntien merkittävään köyhtymiseen. 
Tilannetta pahentaa vielä suunniteltu toimijoiden laaja-alainen sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään vuoden 2013 jälkeen.

Tarkistus 289
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tarkistetut määrät.”

3. Niiden laitosten päästöoikeuksien 
kokonaismäärää, jotka jätetään yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle 27 artiklan 
mukaisesti tai sulkemisen vuoksi, on 
vähennettävä vastaavasti.
Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tarkistetut määrät.”

Or. en
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Perustelu

Jos laitokset jätetään EU:n päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, niiden päästöoikeuksien 
kokonaismäärää on vähennettävä vastaavasti, jotta järjestelmän kokonaispäästökattoa ei 
ylitetä.

Tarkistus 290
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tarkistetut määrät.”

3. Komissio julkaisee 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tarkistetut määrät 30. syyskuuta 
2010 mennessä.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tekninen muutos, jolla täsmennetään, mihin päivään mennessä komission on 
julkaistava jäsenvaltioiden toimittamat tiedot laitoksista, jotka on sisällytetty järjestelmään 
vaiheen II aikana tai vuodesta 2013 lähtien.

Tarkistus 291
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tietyn alan toiminnanharjoittajille 
10 a artiklan 2 kohdan toisen virkkeen 
mukaisesti tuotannon lisäyksen johdosta 
myönnettyjen lisäpäästöoikeuksien määrä 
ylittää kyseisen alan 
toiminnanharjoittajien jälkitarkistuksissa 
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todetun tuotannon vähentymisen johdosta 
palauttamien päästöoikeuksien määrän, 
alan vertailuarvoja alennetaan 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen epätasapainoista vuotta 
seuraavana vuonna varmistaen, että 
saavutetaan 9 artiklassa tarkoitettu 
päästöjen kokonaisvähennys. Tätä varten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden 
huhtikuun 30 päivään mennessä, onko 
päästöoikeuksien määrä ylitetty.

Or. en

Perustelu

Kun päästöoikeuksien ilmaisjako tapahtuu todellisen tuotannon jälkitarkistuksen perusteella, 
varmistetaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite, päästään tehokkaaseen kasvuun ja 
vältetään ansiottomat voitot (osoitettu ECOFYS:in tutkimuksessa IFIEC-menetelmästä). 
Tuotannon kasvaessa jälkitarkistus voi johtaa lisäpäästöoikeuksiin yhden vuoden aikana. 
Kokonaistavoitteen täyttyminen on kuitenkin varmistettava. Jos jaetut päästöoikeudet ylittävät 
suunnitelman, eri vertailuarvoja on tarkistettava alaspäin noudattaen korjausmekanismia, 
joka vahvistetaan 23 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 292
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9a artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Laitoksille, jotka 27 artiklan 
mukaisesti jätetään yhteisön järjestelmän 
ulkopuolelle, 1. tammikuuta 2013 lähtien 
myönnettyjen päästöoikeuksien 
kokonaismäärää on vähennettävä 
kyseisten laitosten vuosien 2005–2007 
keskimääräisillä todennetuilla päästöillä 
siten, että näistä päästöistä vähennetään 
21 prosenttia. Tämä määrä vastaa 
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yhteisön järjestelmään kuuluvilta 
laitoksilta vaadittavia vähennyksiä, toisin 
sanoen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä vähintään 20 prosentilla 
vuoden 1990 tasosta. Kun 
ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus on tehty, tämän 
kohdan mukaisesti vähennettävien 
päästöoikeuksien määrää alennetaan 
niin, että se vastaa 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkistettuja 
vähennyksiä vuoden 1990 tasosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 27 artiklaan tehtyyn tarkistukseen, jossa päästökynnys nostetaan 25 000 
tonniin. Näin järjestelmän hallinnollinen taakka poistetaan 6 300 pieneltä laitokselta (4 200 
laitoksen sijasta), mutta se vastaa vain 2,4 prosenttia kokonaispäästöistä. Direktiivin 9 a 
artiklaa on tarkistettava kokonaispäästökaton mukauttamiseksi vastaavasti alaspäin.
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