
AM\734732FI.doc PE409.650v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2008/0013(COD)

14.7.2008

TARKISTUKSET
293 - 362

Mietintöluonnos
Avril Doyle
(PE407.778v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 
2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa 
koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))



PE409.650v01-00 2/70 AM\734732FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\734732FI.doc 3/70 PE409.650v01-00

FI

Tarkistus 293
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

(7) Korvataan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan.
"10 artikla

Päästöoikeuksien huutokauppaaminen
1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.
2. Kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:
a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, 
jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista 
päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 
2005;
b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.
Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 
eivät osallistuneet yhteisön järjestelmään 
vuonna 2005, kyseisten jäsenvaltioiden 
osuus lasketaan niiden yhteisön 
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järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia
mukautetaan tarvittaessa suhteellisesti 
siten, että voidaan varmistaa 
jakoprosentiksi 10.
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, 
mukaan luettuina kaikki tulot kyseisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:
a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
b) uusiutuvia energiamuotoja 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
yhteisön sitoumus uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian 20 prosentin osuudesta 
vuoteen 2020 mennessä sekä yhteisön 
sitoumus energiatehokkuuden 
tehostamisesta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä;
c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;
d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;
e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;
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f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja
g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.
4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.
5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan 
ajankohtia, hallinnointia ja muita 
näkökohtia koskevan asetuksen, jonka 
tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi. Huutokaupat on 
suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. 
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Huutokauppa EU:n päästökauppajärjestelmässä merkitsee kaikilla kuluttajille 
mahdollisimman suuria kustannuksia ilman lisähyötyä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. 
Siitä syntyisi vain uusi hiilidioksidivero kuluttajien maksettavaksi. Jotta säästetään EU:n 
kuluttajien kustannuksissa jopa 55 miljardia euro vuosittain ja saadaan sähkön hinnat 
pidettyä 20–30 €/MWh alhaisempina, ilman että kyseenalaistetaan päästökauppajärjestelmän 
toimivuus, päästökauppajärjestelmää ei pidä perustaa huutokauppaperiaatteelle.
Vertailuarvoihin ja todelliseen tuotantoon perustuvalla päästöoikeuksien ilmaisella 
jakamisella saadaan kustannustehokkain ja ympäristön kannalta toimivin väline.
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Tarkistus 294
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Yhteisön elimen on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

2. Kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
kokonaismäärä määräytyy seuraavasti:
a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, 
jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista 
päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 
2005;
b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.
Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka 
eivät osallistuneet yhteisön järjestelmään 
vuonna 2005, kyseisten jäsenvaltioiden 
osuus lasketaan niiden yhteisön 
järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia 
mukautetaan tarvittaessa suhteellisesti 
siten, että voidaan varmistaa 
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jakoprosentiksi 10.
3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

3. Euroopan unionin on käytettävä 100 
prosenttia päästöoikeuksien huutokaupasta 
saatavista tuloista seuraaviin tarkoituksiin:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta, uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä ja hiiletöntä 
energiaa edistävään maailmanlaajuiseen 
rahastoon, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c a) puhtaiden energiamuotojen 
kehittäminen;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

e) joidenkin jäsenvaltioiden avustaminen 
solidaarisuuden ja kasvun edistämiseksi 
yhteisössä enintään 10 prosentilla 
huutokauppatuloista ja kehitysmaiden 
auttaminen sopeutumisessa 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
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energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen enintään x 
[päätetään myöhemmin] prosentilla 
huutokaupan kokonaistulosta.

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.

4. Komissio toimittaa tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen
huutokaupan ajankohtia, hallinnointia ja 
muita näkökohtia koskevan asetuksen, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi. Huutokauppajärjestelmä 
on suunniteltava varmistamaan jatkuvasti 
likvidit ja avoimet markkinat.

Näiden tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi ensimmäisessä 
luetelmakohdassa mainitun asetuksen on 
pohjauduttava seuraaviin periaatteisiin:
– etäkäytön mahdollistavan, 
yksinkertaisen (yksi kierros), tehokkaan ja 
kohtuuhintaisen yhteisen järjestelmän 
käyttö, jonka yhtenäisyyden takaa yksi 
hallinnoitsija yhteisön tasolla;
– huutokauppaan osallistuminen 
mahdollisimman pienillä kustannuksilla 
taataan kaikille toimijoille, jotka 
toimittavat todisteen maksukyvystään ja 
joilla on avoin tili 
päästöoikeusrekisterissä;
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– asetuksessa on säädettävä aikataulusta 
huutokaupattaville määrille; aikataulun 
on oltava yhdenmukainen 
päästöoikeuksiin sovellettavien 
takaisinmaksuaikojen sekä yrityksiin 
sovellettavien kassavirtarajoitusten 
kanssa ja siinä on suljettava pois 
mahdollisuus yhden huutokaupan 
pitämiseen koko kyseisen ajanjakson 
aikana; 
Asetuksessa säädetään markkinoiden 
valvonnasta, jonka suorittaa joko 
olemassa oleva tai perustettava 
organisaatio, jolla on vastaava tehtävä 
kuin raaka-ainemarkkinoiden valvovilla 
elimillä."

Or. fr

Perustelu

Huutokaupat olisi toteutettava yhteisön tasolla eikä jäsenvaltioittain. EU:n on kyettävä 
investoimaan enemmän energiateknologioihin ja hiilidioksidia vähentäviin teknologioihin, 
jotka ovat oleellisen tärkeitä valmistautumiselle vähennyksiin vuoteen 2050 mennessä. 
Tulojen käyttö yhteisön tasolla mahdollistaa eurooppalaisen tutkimuksen hyvän 
järjestäytymisen, erityisesti Yhdysvaltoihin ja Japaniin verrattuna.

Tarkistus 295
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet.

Or. en
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Perustelu

Hiilidioksidin 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 296
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 
joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet.

Or. en

Perustelu

Kaikkien päästöoikeuksien huutokaupan olisi oltava vakiokäytäntö. Sitä vaaditaan, jos 
yritykset haluavat saada asianmukaisia kannustimia niiden toiminnasta johtuvien 
ympäristökustannusten rajoittamiseen. Seitsemän vuoden siirtymäkausi antaa yrityksille 
mahdollisuuden välttää liian pitkään niiden toiminnan ympäristökustannuksia.
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Tarkistus 297
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä 
määräytyy seuraavasti:

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on yhtä 
suuri kuin asianomaisen jäsenvaltion 
osuus todennetuista päästöistä yhteisön 
järjestelmässä vuonna 2005;

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, 
jotka ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista 
päästöistä yhteisön järjestelmässä vuonna 
2005;
b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.
Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

Sellaisten jäsenvaltioiden, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, osuus lasketaan siksi niiden yhteisön 
järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia 
mukautetaan tarvittaessa suhteellisesti 
siten, että voidaan varmistaa 
jakoprosentiksi 10.

Or. en
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Perustelu

2 kohta: Ilmastopolitiikan välineillä, kuten EU:n päästökauppajärjestelmällä, olisi 
vahvistettava selkeästi yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Yhteenkuuluvuutta koskevia 
kysymyksiä ratkotaan muilla poliittisilla välineillä.

Tarkistus 298
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä 
määräytyy seuraavasti:

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä 
määräytyy seuraavasti:

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

a) 45 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.

b) 5 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.

b a) 50 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
varataan komission huutokaupattavaksi 
kasvihuonekaasujen vähentämisen 
rahoittamiseksi, metsien hävittämisen ja 
ympäristön huonontumisen estämiseksi 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi 
UNFCCC-sopimuksen liitteen I 
ulkopuolisissa maissa. 

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 



AM\734732FI.doc 13/70 PE409.650v01-00

FI

sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia mukautetaan 
tarvittaessa suhteellisesti siten, että voidaan 
varmistaa jakoprosentiksi 10.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia mukautetaan
tarvittaessa suhteellisesti siten, että voidaan 
varmistaa jakoprosentiksi 5.

Or. en

Perustelu

Vähintään 50 prosenttia huutokaupan tuloista olisi käytettävä kehitysmaissa toteutettavien 
ilmastotoimien rahoittamiseen. Jäsenvaltioiden vuotuisiin talousarviomenettelyihin liittyvien 
ongelmien välttämiseksi komission olisi huutokaupattava kyseinen osuus päästöoikeuksista ja 
käytettävä se mainittuun tarkoitukseen.

Tarkistus 299
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä 
määräytyy seuraavasti:

2. Kunkin jäsenvaltion huutokauppaamien 
päästöoikeuksien kokonaismäärä 
määräytyy seuraavasti:

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

a) 70 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 

b) 30 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 



PE409.650v01-00 14/70 AM\734732FI.doc

FI

kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.

kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia mukautetaan 
tarvittaessa suhteellisesti siten, että voidaan 
varmistaa jakoprosentiksi 10.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettuja prosenttiosuuksia mukautetaan 
tarvittaessa suhteellisesti siten, että voidaan 
varmistaa jakoprosentiksi 30.

Or. pl

Perustelu

Ehdotus siitä, että 10 prosenttia päästöoikeuksista jaettaisiin solidaarisuuden ja kasvun 
edistämiseen yhteisössä, ei ole oikeasuhtainen ottaen huomioon niiden maiden kehitystarpeet, 
jotka ovat monien vuosien ajan pyrkineet pääsemään taloudellisesta jälkeenjääneisyydestään 
ja joissa nopea siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön ei ole mahdollista 
sosiaalisista, ympäristöön liittyvistä ja taloudellisista syistä. 

Tarkistus 300
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

a) 80 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus keskimääräisistä 
todennetuista päästöistä yhteisön 
järjestelmässä vuosina 2005–2007;

Or. en
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Perustelu

Jotta varmistetaan päästöjen todellisen kehittymisen huomioon ottaminen jäsenvaltioissa ja 
vältetään sääoloista, kuten lämpimistä talvista jne., johtuvia eroja, olisi sovellettava kolmen 
vuoden ajanjaksoa (vuosien 2005–2007 keskiarvoa), jossa vuosittaiset vaihtelut voitaisiin 
tasata.

Tarkistus 301
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

a) 80 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus keskimääräisistä 
todennetuista päästöistä yhteisön 
järjestelmässä vuosina 2005–2007;

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan päästöjen todellisen kehittymisen huomioon ottaminen jäsenvaltioissa ja 
vältetään sääoloista, kuten lämpimistä talvista jne., johtuvia eroja, olisi sovellettava kolmen 
vuoden ajanjaksoa (vuosien 2005-2007 keskiarvoa), jossa vuosittaiset vaihtelut voitaisiin 
tasata.

Tarkistus 302
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 90 prosenttia huutokaupattavien a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
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päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion keskimääräinen osuus 
todennetuista päästöistä yhteisön 
järjestelmässä vuosina 2005–2007

Or. fi

Perustelu

Päästöoikeuksien jaon laskentaperusteena ei tulisi käyttää yksittäisen vuoden tietoja vaan 
vähintään kahden vuoden keskiarvoa. Päästömäärissä on vuosittaista vaihtelua myös 
luonnollisista syistä johtuen, joten periodin käyttäminen vuoden sijaan on perusteltua. Myös 
komission ehdotukseen sisältyy maininta, että komissio on valmis käyttämään vuoden 2006 
päästötietoja vertailussa heti kun tiedot ovat saatavilla.

On tärkeää huomata, että useamman vuoden käyttäminen laskentaperusteena ei muuta 
yhteisön päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Tarkistus 303
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus todennetuista päästöistä 
yhteisön järjestelmässä vuonna 2005;

a) 90 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken osuuksiin, jotka 
ovat yhtä suuria kuin asianomaisen 
jäsenvaltion osuus keskimääräisistä 
todennetuista päästöistä yhteisön 
järjestelmässä vuosina 2005–2007;

Or. en

Perustelu

Huutokaupattavien päästöoikeuksien laskennan perustana EU:n päästökauppajärjestelmässä 
olisi yhden vuoden sijasta käytettävä pitempää ajanjaksoa, jotta luonnonoloista johtuvat 
vuosittaiset vaihtelut voidaan tasata. 
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Viiteajanjakson soveltaminen huutokaupattavien päästöoikeuksien myöntämiseen ei muuttaisi 
päästöjen ylärajaa EU:n päästökauppajärjestelmässä eikä myöskään jäsenvaltioiden 
vastuunjakoa päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla. Komissio on jo 
perustelujen alaviitteessä 11 ilmoittanut olevansa valmis harkitsemaan vuosien 2005–2006 
keskimääräisten todennettujen päästöjen käyttöä laskennan perustana.

Tarkistus 304
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä
jaetaan tiettyjen jäsenvaltioiden kesken 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistämiseksi yhteisössä; tällä lisätään 
kyseisten jäsenvaltioiden a alakohdan 
mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien määrää liitteessä II a 
määritellyillä prosenttiosuuksilla.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ilmastopolitiikkaan ei pitäisi luoda jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuusmekanismia. 
Solidaarisuutta harjoitetaan EU:ssa sen nykyisillä rahoitusvälineillä, kuten 
rakennerahastoilla ja yhteisön talousarvioon maksettavilla osuuksilla. Tarkistuksen esittäjä 
tukee esittelijää tämän tavoitteessa, jonka mukaan merkittävä osa huutokauppatuloista on 
käytettävä kolmansissa maissa, erityisesti kehitysmaissa. Myös tästä syystä järjestelystä 
voidaan luopua.
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Tarkistus 305
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken Kioton 
pöytäkirjan vertailuvuoden ja vuoden 
2005 välisen ajanjakson saavutusten 
perusteella, jotta otettaisiin huomioon 
ennen yhteisön järjestelmän käyttöönottoa 
toteutetut toimet.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava käyttöön menettely, joka kuvastaa asianmukaisesti keväällä 2007 ja 2008 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisia yksittäisten maiden Kioto-
saavutuksia. Ehdotuksessa vahvistetaan selkeästi, että 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan jäsenvaltioiden kesken Kioton pöytäkirjan 
vertailuvuoden/-vuosien ja vuoden 2005 välisen ajanjakson saavutusten perusteella.

Tarkistus 306
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken Kioton 
pöytäkirjan vertailuvuoden ja vuoden 
2005 välisen ajanjakson saavutusten 
perusteella, jotta otettaisiin huomioon 
ennen yhteisön järjestelmän käyttöönottoa 
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toteutetut toimet.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava käyttöön menettely, joka kuvastaa asianmukaisesti keväällä 2007 ja 2008 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisia yksittäisten maiden Kioto-
saavutuksia. Ehdotuksessa vahvistetaan selkeästi, että 10 prosenttia huutokaupattavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä jaetaan jäsenvaltioiden kesken Kioton pöytäkirjan 
vertailuvuoden/-vuosien ja vuoden 2005 välisen ajanjakson saavutusten perusteella.

Tarkistus 307
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005, kyseisten jäsenvaltioiden osuus 
lasketaan niiden yhteisön järjestelmän 
mukaisista todennetuista päästöistä vuonna 
2007.

Edellä olevan a alakohdan soveltamiseksi 
sellaisten jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät 
osallistuneet yhteisön järjestelmään vuonna 
2005 tai 2006, kyseisten jäsenvaltioiden 
osuus lasketaan niiden yhteisön 
järjestelmän mukaisista todennetuista 
päästöistä vuonna 2007.

Or. en

Perustelu

Huutokaupattavien päästöoikeuksien laskennan perustana EU:n päästökauppajärjestelmässä 
olisi yhden vuoden sijasta käytettävä pitempää ajanjaksoa, jotta luonnonoloista johtuvat 
vuosittaiset vaihtelut voidaan tasata. Viiteajanjakson soveltaminen huutokaupattavien 
päästöoikeuksien myöntämiseen ei muuttaisi päästöjen ylärajaa EU:n 
päästökauppajärjestelmässä eikä myöskään jäsenvaltioiden vastuunjakoa 
päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla. Komissio on jo perustelujen alaviitteessä 
11 ilmoittanut olevansa valmis harkitsemaan vuosien 2005–2006 keskimääräisten 
todennettujen päästöjen käyttöä laskennan perustana.
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Tarkistus 308
Johannes Lebech

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio ei saavuta sille 
[vastuunjakopäätöksen] 3 artiklan ja 
liitteen mukaisesti asetettua vuotuista 
päästöjen vähennystavoitetta, kyseisen 
vuoden puuttuvaa päästövähennystä 
vastaava päästöoikeuksien määrä 
vähennetään jäsenvaltion 
päästöoikeuskiintiöstä tämän direktiivin 
9 a ja 10 artiklan mukaisesti. Vähennetyt 
päästöoikeudet jakavat ja niiden 
huutokauppaamisesta huolehtivat ne 
jäsenvaltiot, jotka ovat noudattaneet 
vastuujakopäätöstä, jotta yhteisön 
järjestelmässä vahvistettua päästöjen 
ylärajaa ei ylitetä. 

Or. en

Tarkistus 309
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio jakaa päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavat tulot 
jäsenvaltioiden kesken jaettujen 
päästöoikeuksien mukaisesti ja ottaa 
huomioon liitteessä II a vahvistetun 
asteikon.

Or. nl
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Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot saavat päästöoikeuksien mukaisen osan yhteisön tasolla järjestetystä 
huutokaupasta saaduista tuloista. Mikäli huutokaupan järjestäminen päätettäisiin antaa 
yksittäisten jäsenvaltioiden tehtäväksi, olisi huolehdittava siitä, että kukin jäsenvaltio saa sille 
kuuluvan osan tuloista.

Tarkistus 310
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Vähintään 80 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, 
mukaan luettuina kaikki tulot kyseisen 
kohdan b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, on käytettävä yhteisön 
järjestelmästä mahdollisesti aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten vähentämiseen. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää tuloja 
korvaamaan kuluttajille korkeammat 
hinnat ja yrityksille korkeammat 
kustannukset. Myös yhteiskunnalliset 
kysymykset, kuten sähkön mahdollisten 
hinnankorotusten vaikutukset pieni- ja 
keskituloisiin kotitalouksiin, voidaan 
ottaa huomioon.
20 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista 
tuloista, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, olisi 
käytettävä seuraaviin tarkoituksiin tässä 
järjestyksessä:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 

a) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet, erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa, sekä metsittämisen 
ja uudelleenmetsittämisen edistäminen;
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maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
b) uusiutuvia energiamuotoja 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
yhteisön sitoumus uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian 20 prosentin osuudesta 
vuoteen 2020 mennessä sekä yhteisön 
sitoumus energiatehokkuuden 
tehostamisesta 20 prosentilla vuoteen
2020 mennessä;

b) ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen ja kehitysmaiden 
auttaminen sopeutumaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin; 

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenoton ja 
geologisen varastoinnin tilapäinen 
tukeminen; ja

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;
f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja
g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

Tulojen osoittaminen tiettyyn tarkoitukseen nostaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 
liittyviä yhteiskunnallisia kustannuksia, kun rajataan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia korvata 
hiilen tosiasiallisen hinnan nousua korvaamalla kuluttajille tuloverojen tai alempien 
yhtiöverojen avulla. Siksi vain 20 prosenttia huutokauppatuloista olisi kohdennettava tiettyyn 
tarkoitukseen. Metsien hävittämisen estäminen ja investoinnit ilmastonmuutokseen 
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sopeutumiseen ovat tärkeimpiä rahoituskohteita. Metsähakkuut ovat merkittävä 
hiilidioksidipäästöjen lähde ja heikentävät suunnattomasti biologista monimuotoisuutta.

Tarkistus 311
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) neljännes käytetään toimiin, joilla 
vältetään metsien hävittämistä ja lisätään 
metsittämistä ja metsänuudistamista 
maissa, jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen, ottaen 
huomioon:

alkuperäiskansojen oikeudet ja tarpeet;

luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja

metsävarojen kestävä käyttö;

b) uusiutuvia energiamuotoja 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
yhteisön sitoumus uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian 20 prosentin osuudesta 
vuoteen 2020 mennessä sekä yhteisön 

b) puolet käytetään vähentämään päästöjä 
Euroopan unionissa ja muissa maissa, 
jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen, muun 
muassa tutkimuksen ja kehityksen avulla, 
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sitoumus energiatehokkuuden 
tehostamisesta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä;

tuomalla markkinoille energiatehokkaita 
tuotteita, alentamalla ympäristöä 
säästävän tekniikan, kuten 
ympäristöystävällisten liikennemuotojen 
(esim. bussi- ja raideliikenne) veroja ja 
maksuja ja siirtämällä teknologiaa 
maihin, jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen, esimerkiksi 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävän 
maailmanlaajuisen rahaston avulla; ja

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) neljännes käytetään 
ilmastonmuutoksen kielteisiin 
vaikutuksiin sopeutumiseen maissa, jotka 
ovat ratifioineet tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen.

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;
e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;
f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja
g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen esittäjä yhtyy esittelijän yleisnäkemykseen, mutta haluaisi vielä parantaa 
ehdotusta. Parlamentin tavoitteena on oltava kaikkien varojen käyttäminen direktiivin 
mukaisiin tarkoituksiin. Tuntuu tarkoituksenmukaiselta käyttää mahdollisimman suuri osa 
tuloista päästöjen vähentämiseen kolmansissa maissa ja Euroopan unionissa sekä 
tutkimuksen ja kehityksen edistämiseen. Direktiivillä tässä muodossa voi olla kielteisiä 
vaikutuksia vähäpäästöisiin liikennemuotoihin, kuten raideliikenteeseen. Siksi osa rahoista 
olisi käytettävä kustannusten vähentämiseen.
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Tarkistus 312
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

3. Jäsenvaltiot siirtävät vähintään 
50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetuista 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista 
tuloista yhteisön perustamalle tai 
kansainvälisen tason rahastolle seuraaviin 
tarkoituksiin:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) neljännes toimintavalmiuksien 
kehittämiseen tulevan kansainvälisen 
sopimuksen ratifioineissa kehitysmaissa, 
perustan tarjoamiseksi uskottavalle 
markkinapohjaiselle metsien hävittämisen 
estämiselle ja metsitys- ja 
uudelleenmetsityshankkeille ja -toimille 
näissä maissa, ottaen huomioon seuraavat 
seikat: 

alkuperäiskansojen oikeudet ja tarpeet;
luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen ja
metsävarojen kestävä käyttö;

b) uusiutuvia energiamuotoja 
kehittäminen, jotta voidaan toteuttaa 
yhteisön sitoumus uusiutuvista lähteistä 
tuotetun energian 20 prosentin osuudesta 
vuoteen 2020 mennessä sekä yhteisön 
sitoumus energiatehokkuuden 
tehostamisesta 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä;

b) neljännes käytetään päästöjen 
vähentämisen maissa, jotka ovat 
ratifioineet tulevan kansainvälisen 
sopimuksen, ja teknologian siirtämiseen 
mainittuihin maihin, esimerkiksi 
tukemalla ja rahoittamalla hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin kehittämistä ja 
käyttöä, sekä energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävän maailmanlaajuisen rahaston 
välityksellä; ja
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c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) puolet käytetään ilmastonmuutoksen 
kielteisiin vaikutuksiin sopeutumiseen 
tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen ratifioineissa 
kehitysmaissa, muun muassa 
osallistumalla maailmanlaajuiseen 
ilmastonmuutosliittoumaan.

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;
e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;
f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja
g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Tarkistus 313
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. 45 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista 
tuloista, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, olisi
vastaavasti kirjattava jäsenvaltioiden 
talousarvioihin ja käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
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energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin; 

energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin; 

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin; 

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin; 

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; 

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen jäsenvaltioiden 
tasolla;

h) kohoavien energian hintojen 
sosiaalisten vaikutusten rajoittaminen;
i) ilmastonmuutoksen syiden torjuntaan 
tai siihen mukautumiseen tarkoitettujen 
toimien toteuttaminen; ja
j) työpaikkojen luominen sekä jatko- ja 
uudelleenkoulutuksen järjestäminen 
energiatehokkaan teollisuuden tarpeisiin 
vastaamiseksi;
45 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta 
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päästöoikeuksien huutokaupasta 
saatavista tuloista, mukaan luettuina 
kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi vastaavasti 
palautettava yrityksille, joiden oikeuksia 
on huutokaupattu, ja investoitava 
tekniikkaan, jolla parannetaan 
energiatehokkuutta, sekä työpaikkojen 
luomiseen ja työntekijöiden jatko- ja 
uudelleenkoulutuksen järjestämiseen, 
jotta voidaan vastata uuden 
energiatehokkaan teknologian tarpeisiin. 
10 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
saatavista tuloista, mukaan luettuina 
kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi maksettava erityiseen 
yhteisön rahastoon, josta maksetaan 
yhteisön järjestelmän hallinnoimisesta 
aiheutuvat hallinnolliset kustannukset. 

Or. ro

Perustelu

Ilmastonmuutos on todellisuutta, mutta yhteisön talousarviossa ei valitettavasti priorisoida 
toimia sen torjumiseksi. Huutokauppa tuottaa huomattavia tuloja. Sekä yhteisön että 
jäsenvaltioiden tasolla on vahvistettava suuntaviivoja näiden tulojen käyttämiseksi 
päästökauppajärjestelmän tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 314
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
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luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, 
mukaan luettuna investoinnit keskitettyyn 
aurinkoenergiaan EU:ssa tai kolmansissa 
maissa;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;
d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet tai hankkeet pilaantuneen 
maaperän tai metsien ennallistamiseksi
erityisesti vähiten kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
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kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

Kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi sisältyy 10 artiklan 3 a kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen, jäsenvaltioiden velvoittamiseksi palauttamaan vähintään 50 prosenttia 
huutokauppatuloista asianomaisille yrityksille, edellyttäen että kyseiset yritykset käyttävät 
nämä varat vähäpäästöiseen teknologiaan, kasvihuonekaasujen talteenotto ja varastointi 
mukaan lukien. Hallinnolliset kustannukset voidaan maksaa EU:n päästökauppajärjestelmän 
jäljellä olevista tuloista.

Tarkistus 315
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetuista päästöoikeuksien 
huutokaupasta saaduista tuloista olisi 
käytettävä yhteen tai useampaan 
seuraavista tarkoituksista:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen ja demonstrointihankkeiden
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman aloitteisiin; 

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
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jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) puhtaan hiilen teknologiat, mukaan 
luettuna erityisesti hiilivoimaloista 
peräisin olevien kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;

c a) hiiliperustaisten polttolaitosten 
modernisointi tai korvaaminen 
tehokkaammilla yksiköillä, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

EU:n energialähteiden yhdistelmän muuttaminen vie aikaa, ja sen olisi perustuttava 
kustannustehokkuusperiaatteeseen. Hiiltä olisi käytettävä vastedeskin ja siten taattava 
energiahuollon varmuus. Tämän vuoksi tarvitaan lisätukea uuden teknologian käyttöön 
ottamiseksi hiileen perustuvassa energian tuotannossa.
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Tarkistus 316
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetuista päästöoikeuksien 
huutokaupasta saaduista tuloista olisi 
käytettävä yhteen tai useampaan 
seuraavista tarkoituksista:

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen ja demonstrointihankkeiden
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman aloitteisiin;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) puhtaan hiilen teknologiat, mukaan 
luettuna erityisesti hiilivoimaloista 
peräisin olevien kasvihuonekaasujen 
talteenotto ja geologinen varastointi;

c a) hiiliperustaisten polttolaitosten 
modernisointi tai korvaaminen 
tehokkaammilla yksiköillä, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alhaisemmat;
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d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

e) kehitysmaiden auttaminen 
sopeutumisessa ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin;

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja 

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

g) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

EU:n energialähteiden yhdistelmän muuttaminen vie aikaa, ja sen olisi perustuttava 
kustannustehokkuusperiaatteeseen. Hiiltä olisi käytettävä vastedeskin ja siten taattava 
energiahuollon varmuus. Tämän vuoksi tarvitaan lisätukea uuden teknologian käyttöön 
ottamiseksi hiileen perustuvassa energian tuotannossa.

Tarkistus 317
Lena Ek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Direktiivin 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
tarkoitukseen suunnatussa rahastossa, 
jota komissio tai komission nimittämä 
toimivaltainen elin hallinnoi yhteisön 
tasolla, seuraaviin tarkoituksiin:
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Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmä ei ole yleinen vero. On tärkeää, että huutokaupasta saatavat 
tulot käytetään sataprosenttisesti toimiin, joilla vähennetään päästöjä, lievennetään yhteisön 
järjestelmän kielteisiä vaikutuksia ja tuetaan kehitysmaita. Koska tämä on EU:n järjestelmä 
ja ilmastonmuutoksen hillitseminen on EU:n yhteinen tavoite, on johdonmukaista hallinnoida 
tuloja yhteisön tason rahastolla. Se on tehokkaampaa ja takaa merkittävät resurssit.

Tarkistus 318
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta 
huutokaupasta, olisi käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 
päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 
tulot on käytettävä seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Koska ongelma on vaikea ja kiireellinen, kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot olisi suunnattava toimiin, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, kehitetään 
uusiutuvia energiamuotoja, torjutaan metsien hävittämistä, autetaan kehitysmaita 
mukautumaan ilmastonmuutokseen ja autetaan parantamaan vähätuloisten kotitalouksien 
energiatehokkuutta.
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Tarkistus 319
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Tarkistus 320
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Kaikki 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, on käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Huutokauppatulot antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden investoida ympäristöystävällisiin 
aloitteisiin EU:ssa sekä teknologian siirtoon, jolla pyritään ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen muissa kuin liitteen I maissa, sekä helpottaa kehitysmaita mukautumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin seurauksiin.
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Tarkistus 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa
tarkoitetusta huutokaupasta, olisi 
käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Kaikki huutokauppatulot olisi käytettävä ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tarkistus 322
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Kaikki 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, olisi 
käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en
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Perustelu

Huutokauppatulot antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden investoida ympäristöystävällisiin 
aloitteisiin EU:ssa sekä teknologian siirtoon, jolla pyritään ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen muissa kuin liitteen I maissa, sekä helpottaa kehitysmaita mukautumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin seurauksiin.

Tarkistus 323
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Kaikki 2 kohdassa tarkoitetusta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tulot, mukaan luettuina kaikki tulot 
kyseisen kohdan b alakohdassa 
tarkoitetusta huutokaupasta, olisi 
käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Huutokauppatulot antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden investoida ympäristöystävällisiin 
aloitteisiin EU:ssa sekä teknologian siirtoon, jolla pyritään ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen muissa kuin liitteen I maissa, sekä helpottaa kehitysmaita mukautumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin seurauksiin.

Tarkistus 324
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 3. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa 
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tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. fr

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella halutaan siirtää varoja saastuttavilta 
teollisuudenaloilta toimenpiteisiin, joilla kehitetään uusiutuvia energialähteitä ja 
varastoidaan hiilidioksidia tai vältetään sen vapautuminen ilmakehään. Sertifiointiprosessin, 
joka täyttää kestävää kehitystä koskevat kuusi Helsingin kriteeriä ja erityisesti 
sosioekonomisia etuja koskevan kuudennen kriteerin, olisi oltava tärkein ehto trooppisten 
metsien hyväksikäytön jatkamiselle. Metsä- ja puuteollisuus aiheuttaa Euroopan unionissa 
10–20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Tarkistus 325
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

Or. nl

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella ei ole tarkoitus tuottaa valtiolle lisätuloja vaan sen on 
määrä olla tehokas ja markkinaperusteinen jakomekanismi. Tulot olisi siksi suunnattava 
takaisin asianomaisille yrityksille, jolloin ne saisivat käyttöönsä tarvittavia varoja 
investoidakseen energiaa säästävään teknologiaan.
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Tarkistus 326
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vähintään 20 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
olisi käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:

3. Vähintään 50 prosenttia 2 kohdassa 
tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saatavista tuloista, mukaan 
luettuina kaikki tulot kyseisen kohdan 
b alakohdassa tarkoitetusta huutokaupasta, 
voidaan käyttää muun muassa seuraaviin 
tarkoituksiin:

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoitettujen toimien luettelon on oltava mahdollisimman 
joustava. Tulojen kohdentaminen tiettyyn tarkoitukseen takaisi, että rahat käytetään 
ehdotettuun tarkoitukseen kunkin jäsenvaltion prioriteettien ja voimavarojen mukaisesti.

Tarkistus 327
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös kansallisin, 
energiatehokkuutta parantamaan 
pyrkivin tukitoimin ja osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen, kiinnittäen erityistä 
huomiota paikallisiin terveydenhuolto- ja 
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strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

sosiaalirakenteisiin, sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen rahoittaminen, 
mukaan luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

Or. fr

Perustelu

Ottaen huomioon, että ilmastonmuutos on pikaisia toimia vaativa ongelma ja että sillä on 
merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen, terveydenhuoltoala pyrkii tarjoamaan käytännön 
ratkaisuja mahdollisimman pikaisesti. Näihin haasteisiin vastatakseen ja vähentääkseen omia 
hiilidioksidipäästöjään terveydenhuoltoala tarvitsee uusia voimavaroja ja lisää tukea. Lisäksi 
on tärkeää antaa paikallisviranomaisille mahdollisuudet torjua ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia riskejä sekä vastata yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyviin kansalaisten ongelmiin.

Tarkistus 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin; 

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan, tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
teollisuudenalojen tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
ja eurooppalaisten teknologiayhteisöjen
aloitteisiin; 
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Or. en

Perustelu

Koska yksi yhteisön järjestelmän perusolettamuksista on, että sen soveltamisalaan kuuluvat 
laitokset voivat huomattavasti edistää EU:n päästövähennystavoitteita, laitoksista saatavat 
tulot olisi suunnattava takaisin niille. Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat toimiva väline, 
jota olisi lujitettava.

Tarkistus 329
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, myös osallistumalla
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävään 
maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

a) osallistuminen energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävään maailmanlaajuiseen rahastoon, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutuminen sekä päästöjen vähentämistä 
ja sopeutumista koskevan tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen, mukaan 
luettuna osallistuminen Euroopan 
strategisen energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;

Or. pl

Perustelu

Kaikki muut 3 kohdassa mainitut tavoitteet kuin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
ovat olennaisen tärkeitä, mukaan lukien kaasu- ja pölypäästöjen vähentäminen yleensä.
Kasvihuonekaasupäästöjen radikaalin vähentämisen asettaminen ensisijaiseksi 
ympäristötavoitteeksi ei ole perusteltua, koska siinä on kyse erilaisista rajoituksista ja 
tavoitteista. 
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Tarkistus 330
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

b) uusiutuvia energiamuotoja kehittäminen, 
jotta voidaan toteuttaa yhteisön sitoumus 
uusiutuvista lähteistä tuotetun energian 
20 prosentin osuudesta vuoteen 2020 
mennessä, erityisesti "älyverkon"
rakentaminen, sekä yhteisön sitoumus 
energiatehokkuuden tehostamisesta 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

Or. en

Tarkistus 331
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) energiatehokkuuden ja puhtaan 
teknologian tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla;

Or. fr

Perustelu

Huutokauppatuloja olisi periaatteessa käytettävä tulevaisuuden vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien alojen luomiseen. Ne olisi siksi investoitava mainittuihin aloihin. 
Huutokauppatuloilla on myös edistettävä tasapuolisen, energiatehokkuuden parantamiseen 
perustuvan eurooppalaisen energiapolitiikan täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

Or. en

Perustelu

Koska yksi yhteisön järjestelmän perusolettamuksista on, että sen soveltamisalaan kuuluvat 
laitokset voivat huomattavasti edistää EU:n päästövähennystavoitteita, laitoksista saatavat 
tulot olisi suunnattava takaisin niille. Eurooppalaiset teknologiayhteisöt ovat toimiva väline, 
jota olisi lujitettava.

Tarkistus 333
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) hiilen kaasuunnuttaminen 
hiilivoimaloissa;

Or. en
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Tarkistus 334
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi;

c) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi ympäristölle 
turvallisella tavalla;

Or. el

Perustelu

Keväällä 2007 pidetyssä neuvoston huippukokouksessa kehotettiin käyttämään CCS-
tekniikkaa ympäristön kannalta turvallisesti. 

Tarkistus 335
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vedyn kaltaisten puhtaiden 
energialähteiden jatkokehityksen 
mahdollistaminen;

Or. en
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Tarkistus 336
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vedyn kaltaisten puhtaiden 
energialähteiden edelleen kehittäminen;

Or. nl

Tarkistus 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) sekä EU:ssa että vähiten kehittyneissä 
maissa toteutettavat toimet metsien
hävittämisen estämiseksi ja metsittämisen 
ja uudelleenmetsittämisen edistämiseksi 
sekä kannustamiseksi metsien 
säilyttämiseen ja puun käyttöön 
rakentamiseen tai teollisiin tarkoituksiin 
(puupaneelit, paperimassa jne.) tai 
polttopuuksi perustamalla puunkäytön 
arvoketjun tai edistämällä sitä kestävän 
metsänhoidon sekä biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja 
edistämisen puitteissa.

Or. fr

Perustelu

Tutkimukset ovat osoittaneet, että metsillä nykyisessä tilassaan voisi olla merkittävähkö osuus 
energian aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin. Maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-
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neuvosto pani merkille tämän tilanteen. Metsät ja puut ottavat talteen hiilidioksidia ja 
varastoivat siitä suuren osan. Ne eivät vapauta sitä ilmakehään muutoin kuin poltettaessa. 
Siksi on edistettävä puunhyödyntämisketjun kaikkia vaiheita metsien säilyttämisestä ja 
hoidosta puusta valmistettavien tuotteiden tuotantoon asti. Osa huutokauppatuloista olisi siksi 
kohdennettava puuteollisuudelle metsien kestävän hoidon mahdollistamiseksi. 

Tarkistus 338
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa;

d) metsien hävittämistä estävät 
toimenpiteet erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa, etenkin kehittämällä 
sertifiointia sekä jäsenvaltioiden tai 
niiden alueiden lisätoimenpiteitä, joilla 
tehostetaan metsien ja puunkäytön 
osuutta kasvihuoneilmiön torjumisessa 
metsän muita tehtäviä kunnioittaen;

Or. fr

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella halutaan siirtää varoja saastuttavilta 
teollisuudenaloilta toimenpiteisiin, joilla kehitetään uusiutuvia energialähteitä ja 
varastoidaan hiilidioksidia tai vältetään sen vapautuminen ilmakehään. Sertifiointiprosessin, 
joka täyttää kestävää kehitystä koskevat kuusi Helsingin kriteeriä ja erityisesti 
sosioekonomisia etuja koskevan kuudennen kriteerin, olisi oltava tärkein ehto trooppisten 
metsien hyväksikäytön jatkamiselle. Metsä- ja puuteollisuus aiheuttaa Euroopan unionissa 
10–20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.
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Tarkistus 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) huono-osaisiin ja erityisen 
pienituloisiin kotitalouksiin liittyviin 
yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, ottaen huomioon että niillä 
on vaikeuksia maksaa energialaskujaan 
ja että ne ovat energiaköyhyyden uhreja. 
Näihin toimenpiteisiin olisi sisällytettävä 
taloudellista apua sekä toimia asuntojen 
energiatehokkuuden parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Huutokauppatuloja olisi käytettävä energiaköyhyyden torjuntaan.

Tarkistus 340
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta - f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen; ja

f) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen tai ympäristöystävällisten 
liikennemuotojen edistäminen; ja

Or. en
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Tarkistus 341
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäljellä olevat 2 kohdassa mainitusta 
huutokaupasta saatavat tulot voidaan 
suunnata takaisin yrityksille, jotka 
osallistuivat siihen ja/tai joiden oli 
maksettava sähköstä korkeampi hinta 
sähköalalla toteutetun huutokaupan 
vuoksi. Tulot voidaan palauttaa yrityksille 
muiden alojen veronhuojennuksina ja/tai 
alhaisempina sosiaaliturvamaksuina 
taikka antamalla käyttöön teknologiaa.

Or. nl

Perustelu

Päästöoikeuksien huutokauppaamisella ei ole tarkoitus tuottaa valtiolle lisätuloja vaan sen on 
määrä olla tehokas ja markkinaperusteinen jakomekanismi. Tulot olisi siksi suunnattava 
takaisin asianomaisille yrityksille, jolloin ne saisivat käyttöönsä tarvittavia varoja 
investoidakseen energiaa säästävään teknologiaan.

Tarkistus 342
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 50 prosentilla tuloista 
rahoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä, metsien hävittämisen ja 
ympäristön tilan huononemisen estämistä 
sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista 
UNFCCC-sopimuksen liitteen I 
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ulkopuolisissa maissa.

Or. en

Tarkistus 343
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on 
ympäristönsuojelua koskevien 
valtiontukisääntöjen mukaisesti 
palautettava vähintään 50 prosenttia 
2 kohdassa tarkoitetusta päästöoikeuksien 
huutokaupasta saamistaan tuloista niiden 
alueella toimiville huutokauppaan 
osallistuneille yrityksille edellyttäen, että 
kyseiset tulot käytetään vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan 
tekniikkaan, mukaan luettuna 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi. Palautuksia ei
makseta sähköntuottajille, paitsi jos 
sähköä tuotetaan teollisuuden 
lämmönkulutuksen yhteydessä tai 
teollisten prosessien sivutuotteista.

Or. en

Perustelu

Vähintään 50 prosenttia huutokauppatuloista olisi palautettava huutokauppaan osallistuville 
yrityksille, edellyttäen että yritykset investoivat rahat kasvihuonekaasupäästöjä vähentävään 
teknologiaan. Jäsenvaliot voivat tukea yritysten ympäristöinvestointeja valtiontukea koskevien 
sääntöjen mukaisesti, mutta yhtäläisten toimintaedellytysten luomiseksi yrityksille on 
toivottavaa, että jäsenvaltiot jakavat huutokauppatulot yrityksille tasapuolisesti. Energia-
alalle palautuksia ei makseta, koska se voi helposti siirtää kustannukset asiakkailleen.
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Tarkistus 344
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Huutokaupasta saatavia tuloja tulee 
suunnata kehitysmaihin ja kehittyviin 
maihin ilmastonmuutoksen 
sopeutumistoimiin sekä päästöjen 
vähentämistoimiin. Kehitysmaita ja 
kehittyviä maita tulisi auttaa parhaiden 
käytänteiden, parhaiden teknologioiden 
sekä uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönotossa. Olisi tarkasteltava sitä, 
miten olemassa olevia 
rahoitusmekanismeja voidaan hyödyntää 
huutokaupasta saatavien tulojen 
kohdentamiseksi siten, että niiden jako 
tapahtuu avoimesti ja läpinäkyvästi ja että 
niiden avulla voidaan saavuttaa todellisia 
päästövähennyksiä.

Or. fi

Tarkistus 345
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Varojen myöntämisellä edellä 
3 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin on 
tarkoitus varmistaa tasapaino unionin 
sisällä ja kehitysmaissa käytettävien 
varojen välillä.

Or. en
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Perustelu

Kehitysmaat tulevat todennäköisesti kärsimään suhteettomasti ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista, vaikka suurin osa kasvihuonekaasuista on tähän mennessä ollut teollistuneiden 
maiden vastuulla, joko suoranaisesti tai välillisesti kehitysmaissa valmistettujen tuotteiden 
loppukäyttäjinä. Siksi on toivottavaa, että huutokauppatulot jaetaan kehitysmaiden (joista 
monilla ei ole resursseja rahoittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa) ja unionin sisällä 
toteutettavien hankkeiden kesken.

Tarkistus 346
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulot, joita ei käytetä 3 kohdan 
mukaisesti, mukaan luettuina kaikki 
2 kohdan b alakohdassa mainitut
huutokauppatulot, olisi käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:
a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
b) kestävien uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen yhteisön sitoumusten 
täyttämiseksi siten, että vuoteen 2020 
mennessä 20 prosenttia energiasta on 
uusiutuvaa energiaa;
c) energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
täyttäminen;
d) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
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geologinen varastointi;
e) energiatehokkuuden ja puhtaan 
kestävän teknologian tutkimuksen ja 
kehittämisen rahoittaminen direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;
f) lisätoimenpiteet, joilla vältetään metsien 
hävittämistä ja edistetään kestävää 
metsittämistä ja metsänhoitoa Euroopassa 
ja tuotetaan ja käytetään kestävää 
biomassaa yhteisössä;
g) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen;
h) vähäpäästöisiin liikennemuotoihin 
siirtymisen edistäminen, 
liikennemuotosiirtymä mukaan luettuna, 
ja sähkövetureiden energiakustannusten 
kohoamisen korvaaminen 
rautatieliikenteessä; ja 
i) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

Kaikkia uusia ja kehitteillä olevia energiamuotoja on voitava käyttää kestävästi, ja Euroopan 
parlamentin olisi tarvittaessa edistettävä kestävää kehitystä. 

Tarkistus 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulot, joita ei käytetä 3 kohdan 
mukaisesti, mukaan luettuina kaikki 
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2 kohdan b alakohdassa mainitut 
huutokauppatulot, olisi käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:
a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
b) uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen yhteisön sitoumusten 
täyttämiseksi siten, että vuoteen 2020 
mennessä 20 prosenttia energiasta on 
uusiutuvaa energiaa;
c) uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen yhteisön sitoumusten 
täyttämiseksi siten, että vuoteen 2020 
mennessä energiatehokkuutta lisätään 
20 prosentilla; 
d) erityisesti hiilivoimaloista peräisin 
olevien kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi ja investoinnit 
tarvittavaan kuljetus- ja varastointi-
infrastruktuuriin; 
e) energiatehokkuuden ja puhtaan 
teknologian tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla;
f) sellaisten lisätoimien hyväksyminen, 
joilla vältetään metsien hävittämistä ja 
edistetään kestävää metsittämistä ja 
metsänhoitoa Euroopassa ja tuotetaan ja 
käytetään kestävästi biomassaa 
yhteisössä;
g) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen;
h) vähäpäästöisiin liikennemuotoihin 
siirtymisen edistäminen, 
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liikennemuotosiirtymä mukaan luettuna, 
sähkövetureiden energiakustannusten 
nousemisen korvaaminen 
rautatieliikenteessä; ja
i) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. pl

Perustelu

Tuloja ei pidä rajoittaa koskemaan vain hiilivoimaloita; on kiinnitettävä huomiota myös 
infrastruktuuriin.

Tarkistus 348
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulot, joita ei käytetä 3 kohdan 
mukaisesti, mukaan luettuina kaikki 
2 kohdan b alakohdassa mainitut 
huutokauppatulot, olisi käytettävä 
seuraaviin tarkoituksiin:
a) kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutuminen sekä päästöjen 
vähentämistä ja sopeutumista koskevan 
tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan luettuna 
osallistuminen Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman 
aloitteisiin;
b) uusiutuvien energiamuotojen 
kehittäminen yhteisön sitoumusten 
täyttämiseksi siten, että vuoteen 2020 
mennessä 20 prosenttia energiasta on 
uusiutuvaa energiaa;
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c) energiatehokkuuden lisäämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan yhteisön sitoumuksen 
täyttäminen;
d) erityisesti voimaloista peräisin olevien 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
geologinen varastointi, kuljetus- ja 
varastointi-infrastruktuuriin tarvittavat 
investoinnit mukaan lukien;
e) energiatehokkuuden ja puhtaan 
teknologian tutkimuksen ja kehittämisen 
rahoittaminen direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla;
f) lisätoimenpiteet, joilla vältetään metsien 
hävittämistä ja edistetään kestävää 
metsittämistä ja metsänhoitoa Euroopassa 
ja tuotetaan ja käytetään kestävää 
biomassaa yhteisössä;
g) pieni- ja keskituloisiin kotitalouksiin 
liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
vastaaminen, esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuuden ja eristyksen 
parantaminen;
h) vähäpäästöisiin liikennemuotoihin 
siirtymisen edistäminen, 
liikennemuotosiirtymä mukaan luettuna, 
ja sähkövetureiden energiakustannusten 
kohoamisen korvaaminen 
rautatieliikenteessä; ja
i) yhteisön järjestelmän hallinnollisten 
kustannusten kattaminen.

Or. en

Perustelu

Tuloja ei pitäisi käyttää vain hiilivoimaloihin vaan myös infrastruktuuriin.
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Tarkistus 349
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tulot, jotka käytetään 3 a kohdan 
mukaisesti, olisi käytettävä eri aloilla 
toteutettaviin hankkeisiin siten, että 
otetaan huomioon eri alojen suhteellinen 
osuus tulojen syntyyn.

Or. en

Tarkistus 350
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista.

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin näistä 
tarkoituksista ja tulojen käyttämisen 
maantieteellisestä jakaumasta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä avoimuutta, mahdollista 10 artiklan 3 a kohdan noudattamisen arviointi 
sekä varmistaa, että unionin tuki jakautuu tehokkaasti.
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Tarkistus 351
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on jaettava vähintään 
30 prosenttia 3 kohdassa tarkoitetuista 
tuloista kyseisen kohdan a, d ja 
e alakohdassa mainittuihin politiikkoihin 
ja toimiin. Tätä kohtaa sovelletaan 
ainoastaan niihin jäsenvaltioihin, joiden 
vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoite on tiukempi vuoden 
2005 päästöihin verrattuna.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen lieventämiseen tähtäävien toimien rahoittaminen muissa kuin liitteen I 
maissa on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen sopimuksen 
aikaansaamiseksi. EU:n ja muiden liitteen I maiden on kannettava historiallinen vastuunsa 
kasvihuonekaasupäästöjensä kehitysmaissa aiheuttamista vahingoista.

Tarkistus 352
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. 
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toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Komissio kuulee kaikkia keskeisiä 
sidosryhmiä ennen mainitun asetuksen 
antamista. Huutokaupat on suunniteltava 
ja toteutettava siten, että

a) huutokauppojen tarkoituksena on 
jakaa päästöoikeuksia 
toiminnanharjoittajille ja/tai kauppojen 
välittäjille markkinoiden määrittelemällä 
hinnalla, eikä pyrkiä tulojen 
maksimointiin tai ennalta määrätyn 
hinnan saavuttamiseen;
b) markkinoilla on kaikkina aikoina 
oltava riittävä likviditeetti, etenkin vuonna 
2013. Tätä tarkoitusta varten prosessin 
olisi oltava ennustettava erityisesti 
huutokauppojen ajoituksen ja 
jaksottamisen sekä huutokaupan 
kohteeksi tulevien päästömäärien osalta.
c) huutokaupat ovat avoinna kaikille 
yhteisön päästökauppajärjestelmän piiriin 
kuuluville, jotka voivat osoittaa 
taloudelliset vakuudet tarjousten 
noudattamisesta;
d) toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
oikeudenmukaiset, yhtäläiset ja täydelliset 
mahdollisuudet osallistua ja

e) osallistumisesta ei aiheudu
kohtuuttomia taloudellisia rasitteita 
toiminnanharjoittajille;
f) kaikilla osallistujilla on käytettävissään 
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samat tiedot samaan aikaan;
g) osallistujat eivät ole vilpillisessä 
yhteistoiminnassa tai muulla tavoin 
haittaa huutokaupan sujumista. 

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Perustelu

Huutokaupoissa on noudatettava avoimuuden ja yksinkertaisuuden periaatteita. Jotta 
taataan, että markkinoita manipuloidaan mahdollisimman vähän, on tärkeää varmistaa, että 
tarjoukset voivat tulla monista lähteistä, mukaan lukien yksittäiset henkilöt, järjestöt ja 
yritykset, jotka eivät suoraan osallistu sähköntuotantoon.

Tarkistus 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen
huutokaupan ajankohtia, hallinnointia ja 
muita näkökohtia koskevan asetuksen, 
jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
huutokauppa toteutetaan avoimesti ja 
syrjimättömästi. Huutokauppajärjestelmä 
on suunniteltava varmistamaan likvidit ja 
avoimet markkinat. Näiden tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi tämän 
asetuksen on pohjauduttava seuraaviin 
periaatteisiin:
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

– huutokauppaan osallistuminen 
mahdollisimman pienillä kustannuksilla 
taataan kaikille toimijoille, jotka 
toimittavat todisteen maksukyvystään ja 
joilla on avoin tili 
päästöoikeusrekisterissä;
– asetuksessa on säädettävä aikataulusta 
huutokaupattaville määrille; aikataulun 
on oltava yhdenmukainen 
päästöoikeuksiin sovellettavien 
takaisinmaksuaikojen sekä yrityksiin 
sovellettavien kassavirtarajoitusten 
kanssa ja siinä on suljettava pois 
mahdollisuus yhden huutokaupan 
pitämiseen koko kyseisen ajanjakson 
aikana."

Or. fr

Perustelu

Komiteamenettelyssä hyväksyttävän asetuksen on perustuttava tarkempiin tavoitteisiin ja 
periaatteisiin kuin nykyinen ehdotus, koska tämä mekanismi vaikuttaa ratkaisevasti 
markkinoiden toimintaan. Asetus on voitava hyväksyä viimeistään 31. joulukuuta 2009.
Luetteloa on asianomaisten toimijoiden pyynnöstä voitava täydentää kesäkuuhun 2009 asti. 
Lopullista luetteloa ei pidä tarkistaa joka kolmas vuosi, koska se johtaisi ei-toivottuun 
oikeudelliseen epävarmuuteen. 

Tarkistus 354
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 huutokaupan ajankohtia, 
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hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista.
Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava liitteessä II b vahvistetut 
periaatteet huomioon ottaen siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet saada 
päästöoikeuksia ja että vältetään 
spekulointia. Asetuksella varmistetaan, 
että huutokauppajärjestelmän vaikutukset 
uusiin jäsenvaltioihin jakautuvat tasan, 
myös ottaen huomioon jäsenvaltioiden 
taloudellinen tila, mitattuna 
bruttokansantuotteella kansallisten 
hiilidioksidipäästöjen sijasta. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tämän 
ehdotuksen yhteispäätösmenettelyssä."

Or. en

Perustelu

EU:n säädösten täytäntöönpanon vaikutusten suhteellista jakamista koskeva sääntö on 
Euroopan unionin toiminnan perusperiaatteita sen nykyisessä muodossa.

Tarkistus 355
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 

5. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti, yhdenmukaisesti ja 
syrjimättömästi. Huutokaupat on 
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toiminnanharjoittajilla ja erityisesti
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään [23 artiklan 3 kohdassa] 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

suunniteltava siten, että ainoastaan 
yhteisön järjestelmään kuuluvilla 
toimijoilla on pääsy "ensisijaisille 
markkinoille" ja että heidän 
hankkimiensa päästöoikeuksien määrä 
rajoitetaan heidän 
tuotantokapasiteettiinsa mukaiseksi ja että 
sen vuoksi toiminnanharjoittajilla ja 
erityisesti yhteisön järjestelmään 
osallistuvilla pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä on täydet mahdollisuudet 
osallistua ja että mahdolliset muut 
osallistujat eivät voi haitata huutokaupan 
sujumista tai ilmastonmuutostavoitteita, 
jotka oikeuttavat niiden hyväksymisen. On 
myös otettava käyttöön 
markkinapohjainen väline 
päästöoikeuksien hintojen merkittävien 
heilahtelujen estämiseksi ja 
makrotaloudellisten olosuhteiden 
vakauden takaamiseksi.
Toimenpide toteutetaan perussopimuksen 
251 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla määräyksellä pyritään takaamaan, että kaikilla päästöjen aiheuttajilla, köyhät 
EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, on mahdollisuus hankkia päästöoikeuksia. Niitä on myös 
suojeltava suurten kaupanvälittäjien spekuloinnilta. Koska hiilidioksidipäästöoikeuksien 
hintojen ennakoidaan vaihtelevan suuresti vuoden 2012 jälkeen, tarvitaan markkinapohjainen 
mekanismi, joka ei heikennä hiilidioksidimarkkinoiden yhtenäisyyttä ja joustavuutta. 



AM\734732FI.doc 63/70 PE409.650v01-00

FI

Tarkistus 356
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
kesäkuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti, yhdenmukaisesti ja 
syrjimättömästi. Huutokaupat on 
suunniteltava siten, että ainoastaan 
yhteisön järjestelmään kuuluvilla 
toimijoilla on pääsy "ensisijaisille 
markkinoille" ja että heidän 
hankkimiensa päästöoikeuksien määrä 
rajoitetaan heidän 
tuotantokapasiteettiinsa mukaiseksi ja että 
sen vuoksi toiminnanharjoittajilla ja 
erityisesti yhteisön järjestelmään 
osallistuvilla pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä on täydet mahdollisuudet 
osallistua ja että mahdolliset muut 
osallistujat eivät voi haitata huutokaupan 
sujumista tai ilmastonmuutostavoitteita, 
jotka oikeuttavat niiden hyväksymisen.

On myös otettava käyttöön 
markkinapohjainen väline 
päästöoikeuksien hintojen merkittävien 
heilahtelujen estämiseksi ja 
makrotaloudellisten olosuhteiden 
vakauden takaamiseksi.

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Toimenpide toteutetaan perussopimuksen 
251 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

Ehdotetulla määräyksellä pyritään takaamaan, että kaikilla päästöjen aiheuttajilla, köyhät 
EU:n jäsenvaltiot mukaan lukien, on mahdollisuus hankkia päästöoikeuksia. Niitä on myös 
suojeltava suurten kaupanvälittäjien spekuloinnilta. Koska hiilidioksidipäästöoikeuksien 
hintojen ennakoidaan vaihtelevan suuresti vuoden 2012 jälkeen, tarvitaan markkinapohjainen 
mekanismi, joka ei heikennä hiilidioksidimarkkinoiden yhtenäisyyttä ja joustavuutta. 

Tarkistus 357
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2013 huutokauppa olisi aloitettava vuosina 2010 ja 2011, jotta 
toiminnanharjoittajille annetaan mahdollisuus ostaa päästöoikeuksia ennen vaiheen III alkua. 
Määräaikaa, jolloin komission on hyväksyttävä asetus huutokauppaa koskevista säännöistä, 
olisi siksi aikaistettava.
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Tarkistus 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
kesäkuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jotta taataan kohtuullinen suunnitteluvarmuus teollisuudelle, huutokauppaa koskevat säännöt 
olisi vahvistettava mahdollisimman pian. Tätä määräaikaa on siksi aikaistettava.
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Tarkistus 359
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava Euroopan laajuisesti 
yhdenmukaisesti siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. 
Huutokaupan ajankohdat ja 
jäsenvaltioissa koko EU:ssa toteutettavien 
huutokauppojen määrä 
yhdenmukaistetaan annettavassa 
asetuksessa EU:n laajuisesti liiketoimien 
kustannustehokkuuden, hintasignaalin 
yksiselitteisyyden sekä syrjimättömyyden 
takaamiseksi ja ne toteutetaan 
säännöllisesti järjestettävinä 
huutokauppoina tai jatkuvana myyntinä 
Euroopan sähköpörsseissä. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. de
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Perustelu

Huutokauppaa koskevat menettelyt ovat huutokauppaan osallistuville markkinatoimijoille yksi 
tärkeimpiä osatekijöitä tulevan toiminnan suunnittelussa. Koska vuotuinen päästöoikeuksien 
määrä on valtava ja markkinat hyvin suuret, huutokaupat on toteutettava yksinkertaisesti ja 
avoimesti, ja on taattava syrjimättömyys, hintasignaalin yksiselitteisyys sekä liiketoimien 
kustannustehokkuus. Siksi tarvitaan huutokauppojen järjestämistä koskevat vahvistetut ja 
yleisesti hyväksytyt säännöt.

Huutokaupat olisi pidettävä säännöllisin väliajoin ja samansuuruisin määrin tasaisesti 
jaettuna koko myyntiajanjakson ajaksi.

Tarkistus 360
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi siten, että 
keinottelun mahdollisuudet minimoidaan. 
Huutokaupat on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisen kauppakauden aikana saadut kokemukset osoittavat, että lupien hinnat voivat 
vaihdella suuresti, mikä aiheuttaa epävarmuutta niille, jotka harkitsevat sijoittamista 
uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin tehden niistä vähemmän houkuttelevia. Uuteen 
järjestelmään pitäisi kuulua toimia, joilla estetään keinottelua. Näitä voivat olla esimerkiksi 
liiketoimiin kohdistuva maksu, joka voidaan kohdentaa niihin kauppiaisiin, joiden luvat ovat 
keskimäärin ottaen lyhytkestoisia.

Tarkistus 361
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. 60 miljoonaa päästöoikeuksista 
varataan 31. joulukuuta 2015 asti 
komission huutokaupattavaksi; niiden 
takuuhinta on 25 euroa tonnilta 
varastoitua tai vältettyä hiilidioksidia ja 
ne toimivat rahoituslähteenä 
ensimmäisille kaupallisille laitoksille, 
jotka ovat aloittaneet joko 
hiilidioksidipäästöjen kaupallisen 
talteenoton ja geologisen varastoinnin 
ennen mainittua päivämäärää tai 
välttävät sähköntuotannossa 
hiilidioksidipäästöjä määrällä, joka vastaa 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
tuotettua sähköä (GWh) kohti, 
käyttämällä uutta, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaa teknologiaa, 
kuten keskitettyä aurinkoenergiaa, suuria 
tuulivoimaloita tai merituulivoimaloita tai 
aaltovoimaloita. Tämä mahdollisuus 
koskee teknologiaa, jota ei ole 
aikaisemmin käytetty kaupallisesti, sekä 
laitoksia kaikkialla EU:ssa tai 
kolmansissa maissa, jotka ovat ratifioineet 
tulevan kansainvälisen sopimuksen, 
edellyttäen että on olemassa sopimus 
kyseistä teknologiaa koskevien teollis- ja 
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tekijänoikeuksien jakamisesta.
Takuuhintaa alennetaan, jos hinta 
yhteisön järjestelmässä ylittää 35 euroa, 
yhteisön järjestelmän päästöoikeuksista 
sekä varastoitujen tai vältettyjen 
hiilidioksidipäästöjen 60 euron 
takuuhinnasta saatavien yhteistulojen 
ylärajan vahvistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Esittelijän tarkistuksen 22 perusteella uudet uusiutuva energialähteitä koskevat teknologiat, 
joita ei ole kaupallisesti testattu, on sisällytetty ylimääräiseen rahoitusmekanismiin. Uusien 
laajamittaisten innovaatioiden tukeminen uusiutuvien energialähteiden alalla on todellinen 
mahdollisuus antaa alkusysäys teknologioille, joilla tulee olemaan merkittävä osuus 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Tuloille olisi 
vahvistettava hiilidioksidipäästöjen hintaan EU:n päästökauppajärjestelmässä perustuva 
yläraja.

Tarkistus 362
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 7 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 artikla - 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Hallitukset ja komission nimittämä 
elin voivat ostaa ja myydä päästöoikeuksia 
markkinoilla hiilidioksidipäästöjen 
hinnan vaihtelujen minimoimiseksi.

Or. en

Perustelu

Hiilidioksidipäästöjen hinnat voivat nousta tai laskea, mutta liian suuret vaihtelut olisivat 
haitallisia markkinoille. Olisi toivottavaa pitää vaihtelut mahdollisimman pieninä. Tämän 
voisivat tehdä esimerkiksi hallitukset tai Euroopan keskuspankki.
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