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Tarkistus 581
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla Poistetaan.

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa
Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:
– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
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päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Or. de

Perustelu

Ongelma korjaantuu vertailuarvomallin käyttöönoton myötä. Energianhintojen jyrkässä 
nousutilanteessa vertailuarvojärjestelmä edistää myös investointeja entistä tehokkaampaan 
tekniikkaan, mikä puolestaan on kilpailuetu.

Tarkistus 582
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla Poistetaan.

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa
Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:
– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
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tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Or. en

Perustelu

10 a artiklassa säädetään hiilivuodon estämisestä sen uhkaamilla aloilla, kun asiasta ei ole 
kansainvälistä sopimusta.

Tarkistus 583
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet sähköintensiivisten yritysten
tukemiseksi

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 

Edellä 3 artiklan v alakohdassa 
tarkoitetut sähköintensiivisten laitosten 
toiminnanharjoittajat saavat ilmaisia 
päästöoikeuksia, joiden lukumäärä 
perustuu niiden kuluttaman sähkön 
tuotannossa syntyvien 
hiilidioksidipäästöjen määrään. 
Päästöoikeuksien jako määritetään 
sääntöjen perusteella.
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jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
tai osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:
– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.
Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Or. de

Perustelu

Sähköntuottajat siirtävät kaikkien päästöoikeuksien huutokaupan perusteella 
sähköntuotannolle aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä sähkön hintaan. Maksaja on siis 
viime kädessä sähkön kuluttaja. Tämä merkitsee huomattavaa lisärasitetta sähköä kuluttaville 
laitoksille ja erityisesti sähköintensiivisen teollisuuden laitoksille ja uhkaa näin niiden 
kansainvälistä kilpailukykyä.

Tarkistus 584
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen 

tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Maahantuojien velvoite palauttaa 
päästöoikeuksia
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1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa sellaisten määriteltyjen 
tuotteiden maahantuojien, joita koskeva 
menettely on laadittu 3 kohdassa 
säädetyin edellytyksin, on palautettava tai 
heille on annettava oikeus saada ilmaisia 
päästöoikeuksia 3 kohdassa säädettyjen 
sääntöjen mukaisesti 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen.
2. Edellä 1 kohdan säännöksiä 
sovelletaan tuotteisiin, joilla on 
hiilivuodon riski ja jotka ovat peräisin 
teollisuusmaista, jotka eivät ole 
sitoutuneet Euroopan unioniin 
verrattavissa olevalla tavalla 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 
tai teollistuvista maista, jotka eivät ole 
ottaneet käyttöön uusia asianmukaisia, 
mitattavissa, ilmoitettavissa ja 
todennettavissa olevia toimia. Komissio 
laatii kansainvälisten neuvottelujen 
tulosten perusteella 23 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen ennen 30 päivää kesäkuuta 
2010 luettelon alkuperämaista, joita nämä 
säännökset koskevat.
Komissio laatii 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen myös 
luettelon aloista ja tuotteista, joita nämä 
säännökset koskevat, ja arvioi 
päästövuotojen riskin 10 a artiklan 
8 kohdassa tarkoitetuilla aloilla ja 
seuraavien kriteerien perusteella:
a) päästökauppajärjestelmän vaikutukset 
tuotantokustannuksiin rajakustannuksina 
(mukaan lukien vaihtoehtoiskustannusten 
kautta), jos kyseessä ovat ilmaiset 
päästöoikeudet, tai keskimääräisinä 
kustannuksina, jos oikeudet ovat 
huutokaupattavia;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
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alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin;
e) kunkin alan maailmanlaajuisen ja 
alueellisen kysynnän todennäköinen 
kehitys;
f) alan tuotteiden kuljetuskustannukset;
g) kyseisen alan uuden tuotantoyksikön 
rakentamisen investointikustannusten 
määrä.
Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta 
sellaisten tuotteiden maahantuontiin, 
jotka on tuotettu maissa tai alueilla, joilla 
on yhteys EU:n 
päästökauppajärjestelmään tämän 
direktiivin 25 artiklan säännösten 
mukaisesti.
3. Maahantuojien on palautettava 
päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 
seuraavien erotusta:
– näiden tuotteiden kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvo 
tuotettua tonnia kohti kerrottuna 
maahantuotujen tuotteiden määrällä. 
Jälkimmäistä laskettaessa päästöjen 
keskiarvo voidaan korvata edullisemmalla 
päästökertoimella, jos maahantuoja voi 
todistaa Euroopan unionin valtuuttaman 
tarkastusyksikön toteuttaman 
tarkastuksen avulla, että sen tuotteiden 
tuotantoprosessi aiheuttaa vähemmän 
päästöjä kuin tuotantoprosessi EU:ssa 
keskimäärin;
– näiden tuotteiden kokonaistuotantoon 
yhteisössä annettujen ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän keskiarvo.
Ensimmäisen ja toisen aggregaatin erotus 
määrittelee, jos se on positiivinen, 
päästöoikeuksien määrän, joka 
maahantuojien on palautettava, tai, jos se 
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on negatiivinen, ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän, johon 
maahantuojat ovat oikeutettuja.
Määritellessään eri tuotteiden tai 
tuoteluokkien kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
keskiarvoa komissio, joka noudattaa 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä, ottaa huomioon todennettuja 
päästöjä koskevat raportit 14 artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
4. Maahantuojille 3 kohdan mukaisesti 
tehtävien palautusten laskentatavan 
laatimisen helpottamiseksi komissio voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajat näiden 
tuotteiden valmistusta koskeviin 
raportteihin sekä kyseisten raporttien 
riippumattomiin tarkastuksiin 14 ja 
15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
suuntaviivojen puitteissa. Nämä 
velvoitteet voivat kattaa raportin 
päästöistä, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmään ja 
jotka liittyvät kunkin tuotteen tai 
tuoteluokan valmistamiseen.
5. Jäljempänä 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
hyväksytyissä säännöissä määrätään 
edellytyksistä päästöoikeuksien 
palauttamisesta tai ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisesta 
maahantuojille. Kyseisissä säännöissä 
määrätään myös tilanteista, joissa tässä 
artiklassa tarkoitetun maahantuojan on 
ilmoitettava palauttavansa maahantuotuja 
tuotteita koskevat päästöoikeudet.
6. Päästöoikeuksien kokonaismäärään, 
jonka jäsenvaltiot voivat antaa 
huutokaupattavaksi 10 artiklan 
mukaisesti, lisätään päästöoikeuksien 
määrä, jonka maahantuojat ovat 
palauttaneet 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamiseksi, ja siitä 
vähennetään päästöoikeuksien määrä, 
jonka maahantuojat ovat saaneet kyseisen 
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kohdan mukaisesti. Nämä muunnokset 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken 10 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen sääntöjen 
mukaisesti.
7. Maahantuojien päästöoikeuksien 
palautusvelvoitteesta syntyneet 
ylimääräiset huutokauppatulot jaetaan 
jäsenvaltioiden kesken 6 kohdassa 
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on luovutettava 
50 prosenttia näistä lisätuloista 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevaan rahastoon.
8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
palautusvelvoitteensa noudattamiseksi 
maahantuoja voi käyttää päästöoikeuksia, 
päästövähennysyksikköjä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä sitä prosenttiosuutta 
vastaavan määrän verran, jonka 
toiminnanharjoittajat ovat käyttäneet 
edeltävän vuoden aikana, tai sellaisen 
kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksia, joka on tunnustettu 
vaatimustasoltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

9. Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia kyseisten alojen tai 
osa-alojen 10 a artiklan mukaisesti 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrän tarkistamisesta.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
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tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

Kertomuksessa on esitettävä myös, missä 
vaiheessa ovat 1–8 kohdassa säädetyn 
rajoilla sovellettavan tarkistusmekanismin 
täytäntöönpanotoimet.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. fr

Perustelu

Jotta talouselämän toimijat saavat varmuuden siitä, mitä tapahtuu Kioton sopimuksen 
umpeuduttua, on jo tässä vaiheessa määriteltävä, miten otetaan käyttöön mahdollinen rajoilla 
sovellettava mekanismi, jolla maahantuojat ja yhteisön toimijat saatetaan yhdenvertaiseen 
asemaan, kun mekanismiin sisällytetään eurooppalaiset maahantuojat, jotka tuovat tuotteita 
kansainvälisen sopimuksen ulkopuolelle jääneistä maista.

Tarkistus 585
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa sellaisten määriteltyjen 
tuotteiden maahantuojien tai 
maastaviejien, joita koskeva menettely on 
laadittu 3 kohdassa säädetyin edellytyksin, 
on palautettava tai heille on annettava 
oikeus saada ilmaisia päästöoikeuksia 
3 kohdassa säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2013 
alkaen.
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Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan 
tuotteisiin, joilla on hiilivuodon riski ja 
jotka ovat peräisin teollisuusmaista, jotka 
eivät ole sitoutuneet Euroopan unioniin 
verrattavissa olevalla tavalla 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 
tai taloudellisesti kehittyneimmistä 
teollistuvista maista, jotka eivät ole 
ottaneet käyttöön uusia toimia, jotka ovat 
kansainvälisesti tunnistettujen 
menetelmien mukaisesti asianmukaisia, 
suhteutettuja ja varmistettuja ja joista on 
ilmoitettu.
2. Komissio laatii kansainvälisten 
neuvottelujen tulosten perusteella 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2010 luettelon 1 kohdassa 
tarkoitetuista alkuperämaista.
Komissio laatii 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen myös 
luettelon aloista ja osa-aloista, joihin 
kuuluvat liitteessä I tarkoitetut alat, ja 
tuotteista, joita tämän artiklan säännökset 
koskevat, ja arvioi päästövuotojen riskin 
10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla ja seuraavien kriteerien 
perusteella:
Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta 
sellaisten tuotteiden maahantuontiin, 
jotka on tuotettu maissa tai alueilla, joilla 
on yhteys EU:n 
päästökauppajärjestelmään 25 artiklan 
mukaisesti.
3. Maahantuojien on palautettava 
päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 
seuraavien erotusta:
– näiden tuotteiden kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvo 
tuotettua tonnia kohti kerrottuna 
maahantuotujen tuotteiden määrällä. 
Jälkimmäistä laskettaessa päästöjen 
keskiarvo voidaan korvata edullisemmalla 
päästökertoimella, jos maahantuoja voi 
todistaa Euroopan unionin valtuuttaman 
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tarkastusyksikön toteuttaman 
tarkastuksen avulla, että sen tuotteiden 
tuotantoprosessi aiheuttaa vähemmän 
päästöjä kuin tuotantoprosessi EU:ssa 
keskimäärin;
– näiden tuotteiden kokonaistuotantoon 
yhteisössä annettujen ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän keskiarvo.
Ensimmäisen ja toisen aggregaatin erotus 
määrittelee, jos se on positiivinen, 
päästöoikeuksien määrän, joka 
maahantuojien on palautettava, tai, jos se 
on negatiivinen, ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän, johon 
maahantuojat ovat oikeutettuja.
Määritellessään eri tuotteiden tai 
tuoteluokkien kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
keskiarvoa komissio, joka noudattaa 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä, ottaa huomioon todennettuja 
päästöjä koskevat raportit 14 artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
4. Maahantuojille 3 kohdan mukaisesti 
tehtävien palautusten laskentatavan 
laatimisen helpottamiseksi komissio voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajat näiden 
tuotteiden valmistusta koskeviin 
raportteihin sekä kyseisten raporttien 
riippumattomiin tarkastuksiin 14 ja 
15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
suuntaviivojen puitteissa. Nämä 
velvoitteet voivat kattaa raportin 
päästöistä, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmään ja 
jotka liittyvät kunkin tuotteen tai 
tuoteluokan valmistamiseen.
5. Jäljempänä 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
hyväksytyissä säännöissä määrätään 
edellytyksistä päästöoikeuksien 
palauttamisesta tai ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisesta 
maahantuojille. Kyseisissä säännöissä 
määrätään myös tilanteista, joissa tässä 
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artiklassa tarkoitetun maahantuojan on 
ilmoitettava palauttavansa maahantuotuja 
tuotteita koskevat päästöoikeudet.
6. Päästöoikeuksien kokonaismäärään, 
jonka valtuutettu yhteisön elin voi antaa 
huutokaupattavaksi 10 artiklan 
mukaisesti, lisätään päästöoikeuksien 
määrä, jonka maahantuojat ovat 
palauttaneet 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamiseksi, ja siitä 
vähennetään päästöoikeuksien määrä, 
jonka maastaviejät ovat saaneet kyseisen 
kohdan mukaisesti.
7. Maahantuojien päästöoikeuksien 
palautusvelvoitteesta syntyneet 
ylimääräiset huutokauppatulot ohjataan 
Euroopan unionin rahastoon, jonka 
avulla tutkitaan ja kehitetään 
energiamuotoja ja torjutaan 
ilmastonmuutosta.
8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
palautusvelvoitteensa noudattamiseksi 
maahantuoja voi käyttää päästöoikeuksia, 
päästövähennysyksikköjä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä sitä prosenttiosuutta 
vastaavan määrän verran, jonka 
toiminnanharjoittajat ovat käyttäneet 
edeltävän vuoden aikana, tai sellaisen 
kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksia, joka on tunnustettu 
vaatimustasoltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.
9. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 23 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen säännökset, jotka 
mahdollistavat, että tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
maastaviejät voivat saada ilmaisia 
päästöoikeuksia yhteisön rekisteristä 
1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen 
yhteisöstä tapahtuneelle viennille. Tätä 
varten luodaan päästöoikeuskiintiö, jonka 
määrä on vähemmän kuin 2 prosenttia 
yhteisön päästöoikeuksien 



AM\734914FI.doc 15/98 PE409.659v01-00

FI

kokonaismäärästä.
10. Komissio toteuttaa 30 päivään 
kesäkuuta 2009 mennessä tutkimuksen 
oikeudellisista kysymyksistä, jotka on 
otettava huomioon sen varmistamiseksi, 
että tämä väline on yhteensopiva 
kansainvälisen kauppaoikeuden kanssa. 
Komissio laatii tarvittaessa suunnitelman 
ja aikataulun, joka koskee viestintää ja 
neuvotteluja muiden asianomaisten 
maiden kanssa keinoista käsitellä 
ilmaantuvia ongelmia mahdollisimman 
tyydyttävällä tavalla.

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

11. Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia kyseisten alojen tai 
osa-alojen 10 a artiklan mukaisesti 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrän tarkistamisesta.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

Kertomuksessa on esitettävä myös, missä 
vaiheessa ovat 1–8 kohdassa säädetyn 
rajoilla sovellettavan tarkistusmekanismin 
täytäntöönpanotoimet.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 



PE409.659v01-00 16/98 AM\734914FI.doc

FI

pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää sisällyttää itse direktiiviin mekanismi hiilidioksidituontiin puuttumiseksi, 
jotta EU:n kanta olisi uskottava ja jotta saataisiin aikaan tyydyttävä kansainvälinen sopimus 
ennen vuoden 2009 loppua.

Samoin on tärkeää ainakin mainita kvantifiointi- ja todentamisvaatimukset, jotka koskevat 
taloudellisesti edistyneimpien kehitysmaiden osallistumista. Vaatimusten on katettava myös 
näiden kehitysmaiden "panos". Teollistuvien maiden käsitettävä olisi selvennettävä.

Tarkistus 586
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa sellaisten määriteltyjen 
tuotteiden maahantuojien tai 
maastaviejien, joita koskeva menettely on 
laadittu 3 kohdassa säädetyin edellytyksin, 
on palautettava tai heille on annettava 
oikeus saada ilmaisia päästöoikeuksia 
3 kohdassa säädettyjen sääntöjen 
mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 2013 
alkaen. 
Edellä 1 kohdan säännöksiä sovelletaan 
tuotteisiin, joilla on hiilivuodon riski ja 
jotka ovat peräisin teollisuusmaista, jotka 
eivät ole sitoutuneet Euroopan unioniin 
verrattavissa olevalla tavalla 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, 
tai taloudellisesti kehittyneimmistä 
teollistuvista maista, jotka eivät ole 
ottaneet käyttöön uusia toimia, jotka ovat 
kansainvälisesti tunnistettujen 
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menetelmien mukaisesti asianmukaisia, 
suhteutettuja ja varmistettuja ja joista on 
ilmoitettu.
2. Komissio laatii kansainvälisten 
neuvottelujen tulosten perusteella 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen ennen 30 päivää 
kesäkuuta 2010 luettelon 1 kohdassa 
tarkoitetuista alkuperämaista.
Komissio laatii 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen myös 
luettelon aloista ja osa-aloista, joihin 
kuuluvat liitteessä I tarkoitetut alat, ja 
tuotteista, joita tämän artiklan säännökset 
koskevat, ja arvioi päästövuotojen riskin 
10 a artiklan 8 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla ja seuraavien kriteerien 
perusteella:
Energiaintensiivisten teollisuudenalojen 
ja osa-alojen laitokset, jotka kuluttavat 
sähköä energiatuotteiden ja sähkön 
verotusta koskevan yhteisön kehyksen 
uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 
2003 annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY 2 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan 3 ja 4 alakohdissa 
säädetyissä olosuhteissa, sisältyvät 
liitteessä I olevaan laitosten luetteloon 
epäsuorien päästöjensä osalta.
Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta 
sellaisten tuotteiden maahantuontiin, 
jotka on tuotettu maissa tai alueilla, joilla 
on yhteys EU:n 
päästökauppajärjestelmään 25 artiklan 
mukaisesti.
3. Maahantuojien on palautettava 
päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 
seuraavien erotusta:
– näiden tuotteiden kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen keskiarvo 
tuotettua tonnia kohti kerrottuna 
maahantuotujen tuotteiden määrällä. 
Jälkimmäistä laskettaessa päästöjen 
keskiarvo voidaan korvata edullisemmalla 
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päästökertoimella, jos maahantuoja voi 
todistaa Euroopan unionin valtuuttaman 
tarkastusyksikön toteuttaman 
tarkastuksen avulla, että sen tuotteiden 
tuotantoprosessi aiheuttaa vähemmän 
päästöjä kuin tuotantoprosessi EU:ssa 
keskimäärin;
– näiden tuotteiden kokonaistuotantoon 
yhteisössä annettujen ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän keskiarvo.
Ensimmäisen ja toisen aggregaatin erotus 
määrittelee, jos se on positiivinen, 
päästöoikeuksien määrän, joka 
maahantuojien on palautettava, tai, jos se 
on negatiivinen, ilmaisten 
päästöoikeuksien määrän, johon 
maahantuojat ovat oikeutettuja.
Määritellessään eri tuotteiden tai 
tuoteluokkien kokonaistuotannosta 
yhteisössä aiheutuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen määrän 
keskiarvoa komissio, joka noudattaa 
23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä, ottaa huomioon todennettuja 
päästöjä koskevat raportit 14 artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
4. Maahantuojille 3 kohdan mukaisesti 
tehtävien palautusten laskentatavan 
laatimisen helpottamiseksi komissio voi 
velvoittaa toiminnanharjoittajat näiden 
tuotteiden valmistusta koskeviin 
raportteihin sekä kyseisten raporttien 
riippumattomiin tarkastuksiin 14 ja 
15 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen 
suuntaviivojen puitteissa. Nämä 
velvoitteet voivat kattaa raportin 
päästöistä, jotka sisältyvät Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmään ja 
jotka liittyvät kunkin tuotteen tai 
tuoteluokan valmistamiseen.
5. Jäljempänä 23 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä menettelyä noudattaen 
hyväksytyissä säännöissä määrätään 
edellytyksistä päästöoikeuksien 
palauttamisesta tai ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamisesta 
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maahantuojille. Kyseisissä säännöissä 
määrätään myös tilanteista, joissa tässä 
artiklassa tarkoitetun maahantuojan on 
ilmoitettava palauttavansa maahantuotuja 
tuotteita koskevat päästöoikeudet.
6. Päästöoikeuksien kokonaismäärään, 
jonka valtuutettu yhteisön elin voi antaa 
huutokaupattavaksi 10 artiklan 
mukaisesti, lisätään päästöoikeuksien 
määrä, jonka maahantuojat ovat 
palauttaneet 1 kohdassa tarkoitetun 
velvoitteen noudattamiseksi, ja siitä 
vähennetään päästöoikeuksien määrä, 
jonka maastaviejät ovat saaneet kyseisen 
kohdan mukaisesti.
7. Maahantuojien päästöoikeuksien 
palautusvelvoitteesta syntyneet 
ylimääräiset huutokauppatulot ohjataan 
Euroopan unionin rahastoon, jonka 
avulla tutkitaan ja kehitetään 
energiamuotoja ja torjutaan 
ilmastonmuutosta.
8. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
palautusvelvoitteensa noudattamiseksi 
maahantuoja voi käyttää päästöoikeuksia, 
päästövähennysyksikköjä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä sitä prosenttiosuutta 
vastaavan määrän verran, jonka 
toiminnanharjoittajat ovat käyttäneet 
edeltävän vuoden aikana, tai sellaisen 
kolmannen maan 
päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksia, joka on tunnustettu 
vaatimustasoltaan yhteisön järjestelmää 
vastaavaksi.
9. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 23 artiklan 
2 kohdassa säädettyä menettelyä 
noudattaen säännökset, jotka 
mahdollistavat, että tämän artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
maastaviejät voivat saada ilmaisia 
päästöoikeuksia yhteisön rekisteristä 
1 päivän tammikuuta 2013 jälkeen 
yhteisöstä tapahtuneelle viennille. Tätä 
varten luodaan päästöoikeuskiintiö, jonka 
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määrä on vähemmän kuin 2 prosenttia 
yhteisön päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä.
10. Komissio toteuttaa 30 päivään 
kesäkuuta 2009 mennessä tutkimuksen 
oikeudellisista kysymyksistä, jotka on 
otettava huomioon sen varmistamiseksi, 
että 9 kohdan säännökset ovat 
yhteensopivia kansainvälisen 
kauppaoikeuden kanssa. Komissio laatii 
tarvittaessa suunnitelman ja aikataulun, 
joka koskee viestintää ja neuvotteluja 
muiden asianomaisten maiden kanssa 
keinoista käsitellä ilmaantuvia ongelmia 
mahdollisimman tyydyttävällä tavalla.

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

11. Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia kyseisten alojen tai 
osa-alojen 10 a artiklan mukaisesti 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrän tarkistamisesta.

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

Kertomuksessa on esitettävä myös, missä 
vaiheessa ovat 1–9 kohdassa säädetyn 
rajoilla sovellettavan tarkistusmekanismin 
täytäntöönpanotoimet.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
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päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. fr

Perustelu

On erittäin tärkeää sisällyttää itse direktiiviin mekanismi hiilidioksidituontiin puuttumiseksi, 
jotta EU:n kanta olisi uskottava ja jotta saataisiin aikaan tyydyttävä kansainvälinen sopimus 
ennen vuoden 2009 loppua.

Samoin on tärkeää ainakin mainita kvantifiointi- ja todentamisvaatimukset, jotka koskevat 
taloudellisesti edistyneimpien kehitysmaiden osallistumista. Vaatimusten on katettava myös 
näiden kehitysmaiden "panos". Teollistuvien maiden käsitettävä olisi selvennettävä.

Tarkistus 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

1. Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 ja sen jälkeen viiden vuoden välein
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kansainvälisten neuvottelujen tuloksiin ja 
niiden seurauksena mahdollisesti 
saavutettaviin kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja kaikkien 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseen perustuvan analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan 
kilpailevia aloja samanarvoisesti 
kohdellen erityisesti energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
jotta voidaan määritellä 3 kohdan 
mukaisesti niiden altistuminen 
hiilivuodon merkittäville riskeille. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
analyyttiseen kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia, joissa otetaan 
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huomioon täysimääräistä 
täytäntöönpanoa edeltävä ajanjakso ja 
joihin sisältyy

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– hiilidioksidin tasausjärjestelmiä 
korvaamaan niiden vuotojen vaikutukset, 
joita muut toimenpiteet eivät kata,
10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tuottamien tuotteiden maastaviejille 
ja maahantuojille. Tällaisilla 
järjestelmillä ei vähennetä 
päästöoikeusmarkkinoiden likviditeettiä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, joissa 
määrätään kilpailevien alojen 
samanarvoisesta kohtelusta, jotka ovat
tarkkailtavissa ja todennettavissa ja joihin 
sovelletaan pakollisia valvontajärjestelyjä.

3. Komissio ottaa edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun määrittelyn yhteydessä 
huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintoihin menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta laitoksille, jotka toimivat 
yhteisön ulkopuolella maissa, joissa ei ole 
säädetty vastaavista ja todennettavista 
päästörajoituksista, ottaen huomioon 
seuraavat seikat:
a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;
b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;
c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;
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d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin;
e) hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisen vaikutus kyseisellä 
alalla tai osa-alalla.
Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan ottaa 
huomioon esimerkiksi hiilidioksidin 
hinnannousun vuoksi menetetty myynti 
tai vaikutus asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.
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

Olisi analysoitava kansainvälisen sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet todellisten 
maailmanlaajuisten päästövähennysten aikaansaamiseksi. Käytettävissä olisi oltava 
toimenpiteitä päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen osuuden lisäämiseksi sekä 
merkittävien vuotoriskien torjumiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto olisivat ilmaiset 
päästöoikeudet.

10 a artiklan 9 kohta on tärkeä osa hiilivuotokysymystä, ja siksi se on otettu tämän artiklan 
3 kohdaksi.

Hiilivuodon riskille alttiuden määrittämisessä on otettava huomioon, millainen vaikutus on 
hiilidioksidikustannusten siirtämisellä sähkön hintoihin.

Tarkistus 588
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja kaikkien 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseen perustuvan analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Ellei ole saatu aikaan kattavaa 
kansainvälistä sopimusta, komissio antaa 
viimeistään tammikuussa 2011 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kaikkien 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten 
kuulemiseen perustuvan analyyttisen 
kertomuksen, jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan, ja jossa on 
otettu huomioon sisäiset toimenpiteet 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi yhteisön ulkopuolella. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;
– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien yhteisön järjestelmään 
sisällyttämisen tarkistaminen;
– muut suorat toimenpiteet, joilla estetään 
maailman hiilidioksidipäästöjen 
lisääntymisriski sen johdosta, että 
maailmanlaajuisesti kilpailevat EU-
alueen yritykset, joihin sovelletaan 
huutokauppaa, siirtävät toimintoja 
kolmansiin maihin, ja joilla varmistetaan 
kyseisten yritysten kilpailukyky 
heikentämättä yhteisön järjestelmän 
ympäristötehokkuutta.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. en
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Perustelu

EU:hun tuotavia energiaintensiivisiä tuotteita koskevan päästöoikeuksien tuontivaatimuksen 
lisäksi voidaan tarvita muita toimenpiteitä EU-alueen vientiyritysten tukemiseksi, jos yritykset 
ovat alttiina sellaisista maista tulevalle kansainväliselle kilpailulle, joissa ei toteuteta 
todennettavissa olevia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tarkistus 589
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen 
100 prosenttiin 10 a artiklan mukaisesti 
määritellystä määrästä;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään, ellei ole tehty kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta; tällaisella 
ulkorajoilla sovellettavalla 
mukautusmekanismilla asetetaan EU-
alueen tuottajat ja tällaisten tuotteiden 
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maahantuojat samanarvoiseen asemaan.
Jos on tehty kansainvälinen 
ilmastomuutossopimus, analyyttiseen 
kertomukseen voidaan liittää 10 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelun jälkeen ehdotuksia 
siitä, että päästöoikeuksia jaetaan 
ilmaiseksi ainoastaan, jos se on kyseisen 
sopimuksen mukaisesti täysin perusteltua.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. en

Perustelu

Komission kertomuksen määräaikaa olisi aikaistettava kesäkuulle 2010. Komissio ehdottaa 
myös kahta uudelleentarkastelua: 10 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu, 
jossa arvioidaan kansainvälisen sopimuksen valossa päästöoikeuksien ilmaisjaon 
tarpeellisuutta, ja 10 b artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelu. Menettelyn nopeuttamiseksi 
ja varmuuden lisäämiseksi nämä kaksi uudelleentarkastelua olisi yhdistettävä.

Tarkistus 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 

1. Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle COP 13 -konferenssiin1

liittyvien kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
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työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan.

vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan kilpailevien 
teollisuudenalojen samanarvoinen 
kohtelu varmistaen ja 3 kohdan kriteerejä 
noudattaen erityisesti niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan.

Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia, joilla on täysimääräisen 
täytäntöönpanon aikataulu huomioon 
ottaen tarkoitus:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;

– tarkistaa kaikkien 10 a artiklassa 
tarkoitettujen alojen tai osa-alojen 
ilmaiseksi saamien päästöoikeuksien 
määrä;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– luoda 10 a artiklan mukaisesti 
määriteltyjen alojen tai osa-alojen 
tuottamien tuotteiden maastaviejiin ja 
maahantuojiin sovellettavia hiilidioksidin 
tasausjärjestelmiä niiden vaikutusten 
varalle, joita muut toimenpiteet eivät kata.
Nämä järjestelmät eivät saa vähentää 
päästöoikeusmarkkinoiden likviditeettiä.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan 
ilmastonmuutoksen rajoittamisen 
edellyttämiin, tarkkailtavissa ja 
todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka ovat 
3 kohdassa kuvattujen kriteerien 
mukaisia, jotka ovat tarkkailtavissa ja 
todennettavissa ja joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

1 UNFCCC-sopimuksen (ilmastonmuutosta 
koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimus) osapuolten konferenssi ja Kioton 
pöytäkirjan sopimuspuolten kolmas kokous 3.–
14. joulukuuta 2007 Balilla Indonesiassa.

Or. pl
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan tehdä selväksi, että vain UNFCCC:n puitteissa tehdyt kansainväliset 
sopimukset otetaan huomioon. Siinä esitetään kansainvälisiin sopimuksiin sovellettavat 
kriteerit. Kaikkien teollisuudenalojen tilanne arvioidaan, mutta erityisesti kiinnitetään 
huomiota erittäin energiaintensiivisiin aloihin. Kansainvälistä sopimusta on tarkasteltava 
myös täytäntöönpanoaikataulun suhteen. Tasausjärjestelmät ovat yksi lisävaihtoehto; niillä ei 
rajoiteta alojen sisällyttämistä yhteisön päästökauppajärjestelmään eikä luoda yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluville laitoksille lisärasitteita.

Tarkistus 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään;
– ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen 
hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisestä aiheutuvan 
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epäsuoran vaikutuksen korvaamiseksi 
10 a artiklan 9 kohdan mukaisesti 
määritetyillä aloilla, joihin tämä 
siirtokustannus vaikuttaa erityisesti. 
Niiden päästöoikeuksien enimmäismäärä, 
jotka jaetaan hiilidioksidikustannusten 
siirtymisestä sähkön hintaan, perustuu 
laitosten vuosina 2005–2007 vuosittain 
todennettuun keskimääräiseen 
sähkönkulutukseen ja arvioon sähkön 
markkinahintoihin marginaalisesti 
vaikuttavan sähköntuotannon 
hiilidioksidikustannusten siirtymisestä 
hintoihin, ja sillä täydennetään suorista 
päästöistä mahdollisesti ilmaiseksi 
jaettuja oikeuksia,
ja kertomuksen perusteella muutetaan 
10 a artiklan 7 kohdan säännöksiä 
vastaavasti.

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.”

Aiheellisia toimenpiteitä harkittaessa on 
otettava huomioon myös mahdolliset 
sitovat alakohtaiset sopimukset, jotka 
johtavat suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, tarkkailtavissa 
ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä."

Or. en

Perustelu

Kertomuksessa on tarkasteltava hiilidioksidikustannusten siirtymistä sähkön hintoihin aloilla, 
joilla on enemmän epäsuoria kuin suoria päästöjä ja joihin sähkön hinnat vaikuttavat 
erityisen paljon. On määriteltävä järjestelmä vertailuarvojen asettamiseksi ilmaisjaolle, jotta 
voidaan kompensoida hiilidioksidikustannusten siirtymistä energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen käyttämän sähkön hintoihin. Maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään ei toimi aloilla, joilla on jatkotoimintoja, koska kuluttajatuotteet ovat liian 
monimutkainen ala suojeltavaksi tällaisella järjestelmällä.
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Tarkistus 592
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen 
tilannetta, joita hiilivuodon on määritelty 
selvästi uhkaavan. Kertomukseen on 
liitettävä aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
osa-alojen ja laitosten tilannetta, joita 
hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– kyseisten osa-alojen ja laitosten
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi saamien 
päästöoikeuksien määrän tarkistaminen;

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
osa-alojen ja laitosten tuottamien 
tuotteiden maahantuojien sisällyttäminen 
yhteisön järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 593
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – -1 kohta ja johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio määrittelee merkittävälle 
hiilivuotoriskille alttiit alat viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2010 ja joka 
kolmas vuosi sen jälkeen.

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 ottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun määrittelyn 
yhteydessä huomioon sen, missä määrin 
asianomaisen alan tai osa-alan on 
mahdollista siirtää tarvittavien 
päästöoikeuksien kustannukset tuotteiden 
hintoihin menettämättä merkittävää 
markkinaosuutta yhteisön ulkopuolella 
toimiville vähemmän 
hiilidioksiditehokkaille laitoksille, ottaen 
huomioon seuraavat seikat:

a) missä määrin huutokauppa johtaisi 
tuotantokustannusten huomattavaan 
lisääntymiseen;

b) missä määrin yksittäiset laitokset 
kyseisellä alalla voivat vähentää päästöjä 
esimerkiksi käyttämällä tehokkainta 
tekniikkaa;

c) markkinoiden rakenne, merkitykselliset 
maantieteelliset ja tuotemarkkinat sekä 
alojen alttius kansainväliselle kilpailulle;

d) ilmastonmuutoksen ja EU:n 
ulkopuolella toteutetun tai 
todennäköisesti toteutettavan 
energiapolitiikan vaikutus kyseisiin 
aloihin.

Arvioitaessa, onko yhteisön järjestelmästä 
aiheutuva kustannusten lisääntyminen 
siirrettävissä hintoihin, voidaan arvioida 
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esimerkiksi hiilidioksidin hinnannousun 
vuoksi menetettävää myyntiä tai sen 
vaikutusta asianomaisten laitosten 
kannattavuuteen.

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että komissio voi vielä yksilöidä ne alat, jotka ovat eniten alttiita 
vakaville hiilivuotoriskeille, riippumatta siitä hyväksytäänkö sataprosenttisesti ilmaiset 
päästöoikeudet. On selvää, että ei ole mitään järkeä, jos yritykset muuttavat Euroopasta 
maihin, jotka eivät ole liittyneet UNFCCC-sopimukseen. Hiilidioksidipäästöt kasvaisivat ja 
Euroopassa menetettäisiin työpaikkoja. Keskustelu on tehokkain tapa käsitellä tätä kysymystä.

Tarkistus 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – otsikko ja johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen

tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet energiateollisuuden
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
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2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi
seuraavista:

joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en

Perustelu

Säännöstä olisi sovellettava myös muihin kuin energiaintensiivisiin aloihin, joilla hiilivuodon 
riski on merkittävä, kun otetaan huomioon, että useat EU-maat ovat unionin rajavaltioita. 
Lisäksi ympäristölainsäädännöllä olisi varmistettava resurssien kestävä käyttö koko EU:ssa, 
eikä ole syytä tukea tuotannon siirtämistä kolmansiin maihin, joissa käytetään vähemmän 
ympäristöystävällistä tekniikkaa.

Tarkistus 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – otsikko ja johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimenpiteet eräiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen

tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Toimenpiteet energiateollisuuden
tukemiseksi hiilivuodon tapauksessa

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
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työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en

Perustelu

Säännöstä olisi sovellettava myös muihin kuin energiaintensiivisiin aloihin, joilla hiilivuodon 
riski on merkittävä. Ympäristölainsäädännöllä olisi varmistettava resurssien kestävä käyttö 
koko EU:ssa, eikä ole syytä tukea tuotannon siirtämistä kolmansiin maihin, joissa käytetään 
vähemmän ympäristöystävällistä tekniikkaa.

Tarkistus 596
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaismäärän vähennyksiin ja 
kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, 
jossa tarkastellaan niiden 
energiaintensiivisten teollisuudenalojen tai 
osa-alojen tilannetta, joita hiilivuodon on 
määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Komissio antaa viimeistään syyskuussa 
2009 analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Ainoastaan sellaisella 
kansainvälisellä sopimuksella, jossa 
määrätään samansuuruisista 
vähennystavoitteista kuin jäsenvaltioille 
nyt asetetaan, voidaan kaikkien 
asianosaisten työmarkkinaosapuolten, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kuulemisen jälkeen kumota 10 b 
artiklassa tiettyjen energiaintensiivisten 
alojen tukemiseksi tarkoitetut 
toimenpiteet. Analyyttiseen kertomukseen 
on liitettävä aiheellisia ehdotuksia 
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esimerkiksi seuraavista:

Or. de

Perustelu

Energiaintensiivisille teollisuudenaloille, joiden hiilivuodon riskin komissio määrittää vasta 
kesäkuussa 2010, voidaan luoda investointi- ja suunnitteluvarmuutta sillä, että 
päästökauppadirektiivissä vahvistetaan, mitkä alat saavat päästöoikeudet täysin ilmaiseksi.
Kilpailuhaittojen eliminoimiseksi tilanne on pidettävä voimassa niin kauan kuin ei ole 
kansainvälistä sopimusta, jossa määrätään samansuuruisista vähennystavoitteista kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä.

Tarkistus 597
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään syyskuussa 
2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Ainoastaan sellaisella 
kansainvälisellä sopimuksella, jossa 
määrätään samansuuruisista 
vähennystavoitteista kuin jäsenvaltioille 
nyt asetetaan, voidaan kumota 
10 b artiklassa tiettyjen 
energiaintensiivisten alojen tukemiseksi 
tarkoitetut toimenpiteet. Analyyttiseen
kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. de
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Perustelu

Energiaintensiivisille teollisuudenaloille ja osa-aloille, joiden hiilivuodon riskin komissio 
määrittää vasta kesäkuussa 2010, voidaan luoda investointi- ja suunnitteluvarmuutta sillä, 
että päästökauppadirektiivissä vahvistetaan, mitkä alat saavat päästöoikeudet ilmaiseksi.
Hiilivuodon estämiseksi ilmaisjako on pidettävä voimassa niin kauan kuin ei ole 
kansainvälistä sopimusta, jossa määrätään samansuuruisista vähennystavoitteista kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä.

Tarkistus 598
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2009 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden suoria ja epäsuoria 
päästöjä tuottavien energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. hu

Tarkistus 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Samoista syistä kuin esitettiin hiilivuodon uhkaamien alojen määrittelyn yhteydessä 
parlamentille ja neuvostolle annettavan kertomuksen määräaikaa olisi aikaistettava 
kesäkuulle 2010.

Tarkistus 600
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 

Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
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tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen ja 
energia-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en

Perustelu

Hiilivuodon riski olisi otettava tosissaan luomalla ennakoiva lainsäädäntökehys. Siksi 
hiilivuodolle erityisen alttiiden teollisuudenalojen ja hiilivuodon ehkäisytoimien määrittely 
ovat asioita, jotka olisi ratkaistava mahdollisimman pian ja hyvissä ajoin ennen vuotta 2011.

Jäsenvaltioiden energiateollisuus, so. useita erillisiä energiamarkkinoita, on yhtä altis 
hiilivuodolle kuin energiaintensiiviset alat, ja siksi asia olisi sisällytettävä komission 
kertomukseen.

Tarkistus 601
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään 
kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kansainvälisten 
neuvottelujen tuloksiin ja niiden 
seurauksena mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen ja 
energia-alojen tilannetta, joita hiilivuodon 
on määritelty selvästi uhkaavan. 
Kertomukseen on liitettävä aiheellisia 
ehdotuksia esimerkiksi seuraavista:

Or. en
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Tarkistus 602
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2011 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Komissio antaa viimeistään kesäkuussa 
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Komission pitäisi pystyä analysoimaan joulukuussa 2009 pidettävän Kööpenhaminan 
konferenssin tulokset kesäkuuhun 2010 mennessä. Analyysi ja sen seurauksena päätettävät 
toimenpiteet antavat markkinoille tärkeää tietoa.

Tarkistus 603
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kyseisten alojen tai osa-alojen 
10 a artiklan mukaisesti ilmaiseksi 
saamien päästöoikeuksien määrän 
tarkistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmaiset päästöoikeudet eivät ole hyvä vastaus hiilivuoto-ongelmaan. Ilmaisten 
päästöoikeuksien tarjoaminen suurimmille kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajille ei tarjoa 
teollisuudelle sellaisia kannustimia, joilla varmistetaan, että yritykset minimoivat 
tuotantoprosessiensa kielteiset ympäristövaikutukset.

Tarkistus 604
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 10 a artiklan mukaisesti määriteltyjen 
alojen tai osa-alojen tuottamien tuotteiden 
maahantuojien sisällyttäminen yhteisön 
järjestelmään.

– tämän artiklan1 kohdan mukaisesti 
määriteltyjen alojen tai osa-alojen 
tuottamien tuotteiden maahantuojien 
sisällyttäminen yhteisön järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus.
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Tarkistus 605
Jens Holm

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– rajaveron käyttöönotto sen tosiasiallisen 
tuen kompensoimiseksi, jota on maksettu 
UNFCCC-sopimukseen kuulumattomissa 
kehitysmaissa tuotteitaan valmistavalle 
yritykselle.

Or. en

Perustelu

Yritykset, jotka toimivat alueilla, joiden hallitukset eivät ole mukana UNFCCC-sopimuksessa, 
saavat hyötyä kilpaillessaan eurooppalaisten yritysten ja muiden kanssa, joiden on hankittava 
päästöoikeuksia. Siksi on kohtuullista pitää avoimena mahdollisuus ottaa käyttöön tulleja 
sellaisille tuontitavaroille, jotka on tuotettu kyseisillä alueilla, jolloin varmistetaan 
oikeudenmukainen kilpailu ja torjutaan hiilivuotoa.

Tarkistus 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen 
hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisestä aiheutuvan 
epäsuoran vaikutuksen korvaamiseksi 
10 a artiklan 3 kohdan mukaisesti 
määritetyillä aloilla, joihin tämä 
siirtokustannus vaikuttaa erityisesti. 
Hiilidioksidikustannusten siirtämisen 
kompensoimiseksi saadut päästöoikeudet 
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ovat täydentäviä, ja ne vähennetään 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jaetuista 
päästöoikeuksista ja niihin ei sovelleta 
12 artiklan 1 ja 3 kohdan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Kustannukset, jotka syntyvät hiilidioksidin hintojen siirtämisestä sähkönkuluttajien 
maksettavaksi, voivat heikentää merkittävästi sähköintensiivisten alojen kannattavuutta. Jos 
on lisäksi todettu hiilivuodon riski, päästöoikeuksien jaon on oltava suorista päästöistä 
jaettuja oikeuksia täydentäviä. Tällaiset päästöoikeudet on vedettävä pois 
huutokauppapoolista, eikä niistä koidu haittaa huutokauppaa käyville toimijoille, jos heille 
myönnetään poikkeus vuosittaisesta palautusvelvollisuudesta ja jos siirto ei ole sallittu.

Tarkistus 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen 
hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisestä aiheutuvan 
epäsuoran vaikutuksen korvaamiseksi 
10 a artiklan 3 kohdan mukaisesti 
määritetyillä aloilla, joihin tämä 
siirtokustannus vaikuttaa erityisesti. 
Hiilidioksidikustannusten siirtämisen 
kompensoimiseksi saadut päästöoikeudet 
ovat täydentäviä, ja ne vähennetään 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jaetuista 
päästöoikeuksista ja niihin ei sovelleta 
12 artiklan 1 ja 3 kohdan säännöksiä.

Or. en
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Perustelu

Kustannukset, jotka syntyvät hiilidioksidin hintojen siirtämisestä sähkönkuluttajien 
maksettavaksi, voivat heikentää merkittävästi sähköintensiivisten alojen kannattavuutta. Jos 
on lisäksi todettu hiilivuodon riski, päästöoikeuksien jaon on oltava suorista päästöistä 
jaettuja oikeuksia täydentäviä. Tällaiset päästöoikeudet on vedettävä pois 
huutokauppapoolista, eikä niistä koidu haittaa huutokauppaa käyville toimijoille, jos heille 
myönnetään poikkeus vuosittaisesta palautusvelvollisuudesta ja jos siirto ei ole sallittu.

Tarkistus 608
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ilmaiseksi saatujen päästöoikeuksien 
määrän tarkistaminen 
hiilidioksidikustannusten sähkön 
hintoihin siirtämisestä aiheutuvan 
epäsuoran vaikutuksen korvaamiseksi 
10 a artiklan 3 kohdan mukaisesti 
määritetyillä aloilla, joihin tämä 
siirtokustannus vaikuttaa erityisesti. 
Hiilidioksidikustannusten siirtämisen 
kompensoimiseksi saadut päästöoikeudet 
ovat täydentäviä, ja ne vähennetään 
10 artiklan 1 kohdan mukaisesti jaetuista 
päästöoikeuksista ja niihin ei sovelleta 
12 artiklan 1 ja 3 kohdan säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Kustannukset, jotka syntyvät hiilidioksidin hintojen siirtämisestä sähkönkuluttajien 
maksettavaksi, voivat heikentää merkittävästi sähköintensiivisten alojen kannattavuutta. Jos 
on lisäksi todettu hiilivuodon riski, päästöoikeuksien jaon on oltava suorista päästöistä 
jaettuja oikeuksia täydentäviä. Tällaiset päästöoikeudet on vedettävä pois 
huutokauppapoolista, eikä niistä koidu haittaa huutokauppaa käyville toimijoille, jos heille 
myönnetään poikkeus vuosittaisesta palautusvelvollisuudesta ja jos siirto ei ole sallittu.
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Tarkistus 609
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 1 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– hiilidioksidin kompensointiveron 
mahdollinen käyttöönotto näiden alojen 
tai osa-alojen tuonnissa;

Or. fr

Perustelu

Tarvitaan järjestelmä, jolla estetään eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuva epälojaali kilpailu.

Tarkistus 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen sopimuksen, joka kattaa 
merkittävälle hiilivuotoriskille alttiita 
energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, tai 
tällaisia teollisuudenaloja koskevan 
alakohtaisen kansainvälisen sopimuksen 
on täytettävä ainakin seuraavat kriteerit, 
jotta voidaan tarjota tasavertaiset 
toimintaedellytykset laitostasolla aloille, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan:
i) yhtä suuret hiilidioksidipäästötavoitteet,
ii) samanlaiset ja samalla tavalla 
vaikuttavat päästövähennysjärjestelmät, 
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jotka perustuvat vertailuarvoihin ja joita 
soveltavat kaikki osallistuvat maat tai 
maat, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
iii) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä,
iv) sitova riitojenratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista yhteisön 
järjestelmää vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisellä sopimuksella voidaan estää hiilivuoto vain, jos se täyttää tietyt kriteerit, 
joilla kilpailevat alat asetetaan samanarvoiseen asemaan.

Tarkistus 611
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisen sopimuksen, joka kattaa 
merkittävälle hiilivuotoriskille alttiita 
energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, tai 
tällaisia teollisuudenaloja koskevan 
alakohtaisen kansainvälisen sopimuksen 
on täytettävä ainakin seuraavat kriteerit, 
jotta voidaan tarjota tasavertaiset 
toimintaedellytykset laitostasolla aloille, 
joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan:
i) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
vähintään 85 prosentin kriittistä massaa 
maailmanlaajuisesta tuotannosta, 
tärkeimmät kehittyvät markkinat mukaan 
luettuina,
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ii) yhtä suuret 
hiilidioksidipäästötavoitteet,
iii) samanlaiset ja samalla tavalla 
vaikuttavat päästövähennysjärjestelmät, 
jotka perustuvat vertailuarvoihin ja joita 
soveltavat kaikki osallistuvat maat tai 
maat, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
iv) kilpaileviin materiaaleihin 
sovellettavat samanlaiset rajoitteet ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,
v) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä,
vi) sitova riitojenratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista yhteisön 
järjestelmää vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisellä sopimuksella voidaan estää hiilivuoto vain, jos se täyttää tietyt kriteerit, 
joilla kilpailevat alat asetetaan samanarvoiseen asemaan.

Tarkistus 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälisten sopimusten, jotka 
kattavat merkittävälle hiilivuotoriskille 
alttiita teollisuudenaloja, tai tiettyä alaa 
koskevien kansainvälisten sopimusten on 
täytettävä ainakin seuraavat kriteerit, jos 
halutaan varmistaa laitostasolla 
tasavertaiset toimintaedellytykset aloille, 



AM\734914FI.doc 47/98 PE409.659v01-00

FI

joita hiilivuodon on määritelty selvästi 
uhkaavan:
i) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
vähintään 85 prosentin kriittistä massaa 
maailmanlaajuisesta tuotannosta, 
tärkeimmät kehittyvät markkinat mukaan 
luettuina,
ii) yhtä suuret 
hiilidioksidipäästötavoitteet,
iii) samanlaiset ja samalla tavalla 
vaikuttavat päästövähennysjärjestelmät, 
jotka perustuvat vertailuarvoihin ja joita 
soveltavat kaikki osallistuvat maat tai 
maat, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
iv) kilpaileviin materiaaleihin 
sovellettavat samanlaiset rajoitteet ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,
v) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä,
vi) sitova riitojenratkaisujärjestely ja 
selkeät säännöt seuraamuksista yhteisön 
järjestelmää vastaavasti."

Or. pl

Perustelu

Kansainvälisellä sopimuksella voidaan estää hiilivuoto vain, jos se täyttää tietyt kriteerit, 
joilla kilpailevat alat asetetaan samanarvoiseen asemaan.

Tarkistus 613
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 30 
päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 ja 10 a artiklan mukaisesti. 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 artiklan mukaisesti.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 614
Urszula Krupa

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. pl
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Perustelu

11 artiklan 1 kohdasta johtuvat hallintoon ja tiedottamiseen liittyvät seikat aiheuttaisivat 
valtavia kustannuksia direktiiviehdotuksen kattamalle alalle.

11 artiklassa tarkoitetun valvonnan taso on kohtuuton niihin ympäristönsuojelutavoitteisiin 
nähden, jotka voidaan saavuttaa kyseisen artiklan tarkoittamilla toimenpiteillä.

Tarkistus 615
Jens Holm

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista.

Or. en

Perustelu

Kaikkien päästöoikeuksien huutokaupan olisi oltava heti vakiokäytäntö, koska ilmaiset 
päästöoikeudet eivät tarjoa vaadittuja kannustimia, joilla varmistetaan, että yritykset 
minimoivat toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Hiilivuotoja estävät toimet ovat 
toivottavia, mutta ne eivät edellytä ilmaisia päästöoikeuksia niille teollisuudenaloille, jotka 
ovat kasvihuonekaasujen suurimpia aiheuttajia.
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Tarkistus 616
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle kansalliset 
täytäntöönpanotoimenpiteet ja luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden toimittamisen määräaikaa olisi aikaistettava 
kesäkuulle 2011, jotta jäsenvaltioilla on aikaa muuttaa niitä, mikäli komissio ei hyväksy niitä.

Tarkistus 617
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 1 kohdassa

1. Kunkin jäsenvaltion on viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2011 julkaistava ja 
toimitettava komissiolle luettelo sen 
alueella sijaitsevista, tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvista laitoksista ja 
kullekin sen alueella sijaitsevalle 
laitokselle ilmaiseksi jaettavista määristä, 
jotka on laskettu 10 a artiklan 2 kohdassa
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tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti. tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on tarpeen vertailuarvomallin käyttöönoton vuoksi.

Tarkistus 618
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion tehtyä 1 kohdan 
mukaisen ilmoituksen kansallisista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä komissio 
voi kolmen kuukauden kuluessa hylätä 
kyseiset toimenpiteet tai niiden osan sillä 
perusteella, että ne eivät ole 10 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisia. Jäsenvaltio voi myöntää 
2 kohdan mukaisia päästöoikeuksia vain, 
jos komissio hyväksyy ehdotetut 
muutokset. Komission on perusteltava 
hylkäävä päätös.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on oltava oma roolinsa kansallisten täytäntöönpanosuunnitelmien 
hyväksymisessä sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot soveltavat ilmaisten päästöoikeuksien 
myöntämistä laitoksilleen johdonmukaisella tavalla.
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Tarkistus 619
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 ja 10 a artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta kansallisten 
täytäntöönpanotoimenpiteidensä 
mukaisesti myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 ja 10 a artiklan mukaisesti.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

2 a. Ilmaisia päästöoikeuksia ei anneta 
laitoksille, joissa on lopetettu liitteessä I 
tarkoitettu toiminta tai vähennetty 
liitteessä I tarkoitetun toiminnan 
tuotantokapasiteettia niin, että se alittaa
liitteessä esitetyt määrät.
Komissio sisällyttää 10 a artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttäviin 
toimenpiteisiin toimenpiteitä, joilla 
määritellään laitokset, jotka ovat 
lopettaneet toimintansa osittain tai 
väliaikaisesti. Kyseiset laitokset voivat 
edelleen saada ilmaisia päästöoikeuksia 
10 a artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttävien ilmaisia päästöoikeuksia 
koskevien toimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan yhdenmukaisuus koko yhteisössä, on tärkeää sisällyttää säädökseen 
määritelmä siitä, milloin laitos lopettaa toimintansa.
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Tarkistus 620
Jens Holm

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

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 ja 10 a artiklan mukaisesti.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
viimeistään kunkin vuoden 28 päivänä 
helmikuuta myönnettävä kyseisenä vuonna 
jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu 
10 artiklan mukaisesti.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 621
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia ja sen on 
palautettava suhteellinen osuus sille jo 
myönnetyistä ilmaisista päästöoikeuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan varmistaa, että tuotantoa ei jatketa lopettamispäätöksen tekemisen 
jälkeen vain ilmaisten päästöoikeuksien pitämiseksi.
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Tarkistus 622
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia. 
Käyttämättömät päästöoikeudet siirretään 
reserviin.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien varaamisella uusille osallistujille halutaan lisätä likviditeettiä. Markkinat 
odottavat likviditeetin jakoa laitoksille ilmaiseksi (vähentää kysyntää). Siksi käyttämättömät 
päästöoikeudet olisi tuotava markkinoille.

Tarkistus 623
Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia.

Jos laitos lopettaa toimintansa, se ei enää 
saa ilmaisia päästöoikeuksia, ellei 
toiminnanharjoittaja osoita 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että hän 
korvaa kotimaassa tapahtuvan 
tuotantonsa tietyssä kohtuullisessa ajassa.

Or. en
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Tarkistus 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen 

tulevaisuudessa tehtävän ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen 

voimaantuloa

Hanketoiminnasta saatujen yksinomaan 
Gold Standard -sertifioitujen

päästövähennysten käyttäminen yhteisön 
järjestelmässä ennen tulevaisuudessa 
tehtävän ilmastonmuutosta koskevan 

kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa

1. Jäljempänä olevan 28 artiklan 3 ja 
4 kohtaa ja tämän artiklan 2–7 kohtaa
sovelletaan siihen asti, kun tulevaisuudessa 
tehtävä ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus on tullut voimaan.

1. Tämän artiklan 2–6 kohtaa sovelletaan 
siihen asti, kun tulevaisuudessa tehtävä 
ilmastonmuutosta koskeva kansainvälinen 
sopimus on tullut voimaan.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos yksinomaan Gold Standard 
-sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
nämä voivat pyytää toimivaltaista 
viranomaista myöntämään niille vuodesta 
2013 voimassa olevia päästöoikeuksia 
vastineeksi yksinomaan Gold Standard 
-sertifioiduista päästövähennyksistä, jotka 
on myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä, 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut päästöoikeudet mukaan 
luettuina, ei voi ylittää 50 prosenttia 
edellä mainittujen käyttämättömien 
ulkoisten hyvitysten määrästä. Joulukuun 
31 päivään 2014 asti toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä tällainen vaihto, 
jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 3. Jos yksinomaan Gold Standard 
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päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

-sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia yksinomaan Gold Standard 
-sertifioituja päästövähennyksiä, jotka on 
saatu ennen vuotta 2013 aloitetuista 
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä, 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut päästöoikeudet mukaan 
luettuina, ei voi ylittää 50 prosenttia 
edellä mainittujen käyttämättömien 
ulkoisten hyvitysten määrästä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
vähiten kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia yksinomaan Gold Standard 
-sertifioituja päästövähennyksiä vuodesta 
2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 20082012, 
joko siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen mukaan,
kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä, 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut päästöoikeudet mukaan 
luettuina, ei voi ylittää 50 prosenttia 



AM\734914FI.doc 57/98 PE409.659v01-00

FI

edellä mainittujen käyttämättömien 
ulkoisten hyvitysten määrästä.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu ja 
jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä, 
edellyttäen että hyvitykset ovat Gold 
Standard -sertifioituja. 
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä, 3, 4 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut päästöoikeudet mukaan 
luettuina, ei voi ylittää 50 prosenttia 
edellä mainittujen käyttämättömien
ulkoisten hyvitysten määrästä.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään teknologian 
siirtoa ja kestävää kehitystä. Tällaisessa 
sopimuksessa on myös määrättävä 
sellaisista hankkeista saatujen hyvitysten 
käytöstä, joissa käytetty pohjataso on 
alhaisempi kuin 10 a artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
ilmaiseksi jaettujen määrien taso tai 
alhaisempi kuin yhteisön lainsäädännössä 
edellytetyt tasot.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää Gold 
Standard -sertifioituja hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään teknologian 
siirtoa ja kestävää kehitystä. Tällaisessa 
sopimuksessa on myös määrättävä 
sellaisista hankkeista saatujen hyvitysten 
käytöstä, joissa käytetty pohjataso on 
alhaisempi kuin 10 a artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
ilmaiseksi jaettujen määrien taso tai 
alhaisempi kuin yhteisön lainsäädännössä 
edellytetyt tasot.

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään yksinomaan 
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päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen, ja enintään 10 prosenttia 
9 artiklan mukaisesti toteutettavista 
lisävähennysponnisteluista."

Or. fr

Perustelu

Yhteisön päästökauppajärjestelmässä on oltava takuut siitä, että hyvityksillä edistetään 
kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti. On tärkeää, että päästökauppajärjestelmän 
kolmannella kaudella käytetään yksinomaan Gold Standard -sertifioituja hyvityksiä. Ellei 
asiasta ole tehty kansainvälistä sopimusta, vain 50 prosenttia hyvityksistä voitaisiin käyttää 
udelleen kaudella 2008–2012. Jos sopimus on tehty, 10 prosenttia yhteisön 
päästökauppajärjestelmässä saavutetusta kokonaispäästövähennyksestä voitaisiin käyttää 
yhdessä Gold Standard -sertifioitujen päästövähennysten kanssa.

Tarkistus 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen 
tulevaisuudessa tehtävän
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa

Hanketoiminnasta saatujen yksinomaan 
Gold Standard -sertifioitujen
päästövähennysten käyttäminen yhteisön 
järjestelmässä siinä tapauksessa, että
ilmastonmuutosta koskeva kansainvälinen 
sopimus ei tule voimaan ennen vuoden 
2012 loppua
Tässä direktiivissä tarkoitettuja 
sertifioituja päästövähennyksiä 
myönnetään vain, jos niissä sovelletaan 
Gold Standard -säätiön kehittämiä 
menetelmiä ja standardeja vastaavia 
menetelmiä ja standardeja.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
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jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään. 

myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
nämä voivat pyytää toimivaltaista 
viranomaista myöntämään niille vuodesta 
2013 voimassa olevia päästöoikeuksia 
vastineeksi yksinomaan Gold Standard 
-sertifioiduista päästövähennyksistä, jotka 
on myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien määrä, 3, 
4 ja 5 kohdassa tarkoitetut päästöoikeudet 
mukaan luettuina, ei voi ylittää 
50 prosenttia edellä mainittujen 
käyttämättömien ulkoisten hyvitysten 
määrästä. Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista yksinomaan Gold Standard 
-sertifioiduista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin. Myönnettyjen 
päästöoikeuksien määrä, 2, 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetut päästöoikeudet 
mukaan luettuina, ei voi ylittää 
50 prosenttia edellä mainittujen 
käyttämättömien ulkoisten hyvitysten 
määrästä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin Gold Standard -sertifioituihin
hanketyyppeihin, jotka kaikki jäsenvaltiot 
ovat hyväksyneet yhteisön järjestelmässä 
kaudeksi 2008–2012.

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 

4. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
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toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
toimivaltaisten viranomaisten on annettava 
vähiten kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia yksinomaan Gold Standard 
-sertifioituja päästövähennyksiä vuodesta 
2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. 
Myönnettyjen päästöoikeuksien määrä, 2, 
3 ja 5 kohdassa tarkoitetut päästöoikeudet 
mukaan luettuina, ei voi ylittää 
50 prosenttia edellä mainittujen 
käyttämättömien ulkoisten hyvitysten 
määrästä.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 
vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu ja 
jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä. 
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen, 
edellyttäen että hyvitykset ovat Gold 
Standard -sertifioituja. Myönnettyjen 
päästöoikeuksien määrä, 2, 3 ja 
4 kohdassa tarkoitetut päästöoikeudet 
mukaan luettuina, ei voi ylittää 
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50 prosenttia edellä mainittujen 
käyttämättömien ulkoisten hyvitysten 
määrästä.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään teknologian 
siirtoa ja kestävää kehitystä. Tällaisessa 
sopimuksessa on myös määrättävä 
sellaisista hankkeista saatujen hyvitysten 
käytöstä, joissa käytetty pohjataso on 
alhaisempi kuin 10 a artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden mukaisesti 
ilmaiseksi jaettujen määrien taso tai 
alhaisempi kuin yhteisön lainsäädännössä 
edellytetyt tasot.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää Gold 
Standard -sertifioituja hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään teknologian 
siirtoa ja kestävää kehitystä. Tällaisessa 
sopimuksessa on myös määrättävä 
sellaisista hankkeista saatujen hyvitysten 
käytöstä, joissa käytetty pohjataso on 
alhaisempi kuin yhteisön lainsäädännössä 
edellytetyt tasot.

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään yksinomaan 
Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen, ja enintään 10 prosenttia 9 ja 
28 artiklan mukaisesti toteutettavista 
lisävähennysponnisteluista."

Or. en

Perustelu

Yhteisön päästökauppajärjestelmässä olisi myönnettävä laadukkaita hyvityksiä, jotka 
täyttävät avoimuuden, täydentävyyden ja kestävän kehityksen kriteerit. Yksinomaan Gold 
Standard -sertifioituja hyvityksiä saisi siirtää päästökauppajärjestelmän kolmannelle 
kaudelle. Puolet käyttämättömistä ennen vuotta 2013 saaduista CDM-hyvityksistä voidaan 
siirtää vuoden 2013 jälkeiselle kolmannelle kaudelle, ja kansainvälisen sopimuksen nojalla 
10 prosenttia lisävähennysponnisteluista voidaan kompensoida.
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Tarkistus 626
Amalia Sartori

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

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen 

tulevaisuudessa tehtävän 
ilmastonmuutosta koskevan 

kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä

1. Jäljempänä olevan 28 artiklan 3 ja 
4 kohtaa ja tämän artiklan 2–7 kohtaa
sovelletaan siihen asti, kun tulevaisuudessa 
tehtävä ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus on tullut voimaan.

1. Jäljempänä olevan 28 artiklan 3 ja 
4 kohtaa ja tämän artiklan 2–4 kohtaa
sovelletaan siihen asti, kun tulevaisuudessa 
tehtävä ilmastonmuutosta koskeva 
kansainvälinen sopimus on tullut voimaan.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2015 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia, jotka lisätään tämän 
direktiivin 9 artiklan mukaisesti 
myönnettyjen päästöoikeuksien määrään,
vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty sellaisista hanketyypeistä 
saaduista päästövähennyksistä, jotka 
vähintään yksi jäsenvaltio on hyväksynyt
yhteisön järjestelmässä vuoteen 2012 
saakka ja vuosi 2012 mukaan luettuna. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–

3. Toiminnanharjoittajat voivat joka 
tapauksessa käyttää sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä tai hyvityksiä 
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2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin. Ensimmäistä alakohtaa 
sovelletaan kaikkiin hanketyyppeihin, 
jotka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudeksi 2008–
2012.

määrän, joka vastaa enintään 
[10,5] prosenttia niiden vuosittaisista 
päästöistä, yhteisön järjestelmän 
mukaisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseen. Tämä tapahtuu 
palauttamalla

a) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuoden 2015 loppuun asti toteutuvia 
päästövähennyksiä;
b) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuodesta 2013 lähtien toteutuvia 
päästövähennyksiä maissa, jotka ovat 
ratifioineet tulevan ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen;
c) CDM/JI-hankkeista saadut sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt, jotka koskevat 
vuodesta 2013 lähtien toteutuvia 
päästövähennyksiä maissa, joiden kanssa 
EU on tehnyt kahden- tai monenvälisen 
ilmastonmuutosta koskevan 
yhteistyösopimuksen ennen 31 päivää 
joulukuuta 2015; tai
d) sellaisista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saadut hyvitykset, 
jotka on toteutettu yhteistyösopimuksissa 
määrättyjen vaatimusten mukaisesti 
maissa, jotka eivät kuulu puhtaan 
kehityksen mekanismiin ja jotka ovat 
tehneet yhteisön kanssa 
yhteistyösopimuksen vuodesta 2013 
eteenpäin toteutettavista 
päästövähennyksistä, siihen asti kun on 
kulunut vuosi ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen 
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voimaantulosta.
4. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin. Ensimmäistä alakohtaa 
sovelletaan kaikista sellaisista 
hanketyypeistä saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, joko 
siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

4. Edellä 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuissa yhteistyösopimuksissa on 
määriteltävä kelvolliset hanketyypit, 
myönnettävien hyvitysmäärien 
määrittämiseen käytettävät menetelmät ja 
mekanismi, jolla varmistetaan hyvitysten 
muuttaminen päästöoikeuksiksi, joita 
voidaan käyttää tulevan ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen 
vaatimusten täyttämiseksi.

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä. 
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.
6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään 
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teknologian siirtoa ja kestävää kehitystä. 
Tällaisessa sopimuksessa on myös 
määrättävä sellaisista hankkeista saatujen 
hyvitysten käytöstä, joissa käytetty 
pohjataso on alhaisempi kuin 10 a 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti ilmaiseksi jaettujen määrien 
taso tai alhaisempi kuin yhteisön 
lainsäädännössä edellytetyt tasot.
7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
kyseisen sopimuksen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että jäsenvaltioiden toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–2012 
myöntämien sertifioitujen päästövähennysten ja päästövähennysyksikköjen käyttötasot 
saavutetaan. Lisäksi tarkistuksella liitetään kolmanteen päästökauppakauteen 
täydentävyysperiaate eli periaate, jonka mukaan puolet ponnisteluista (joihin olisi sisällyttävä 
kasvu taloudellisen toiminnan lisääntymisen johdosta) päästövähennyssitoumusten 
täyttämiseksi voidaan saada aikaan kansainvälistä mekanismia käyttäen. Periaatetta 
sovelletaan riippumatta tulevan kansainvälisen sopimuksen voimaantulosta.

Tarkistus 627
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä ennen

tulevaisuudessa tehtävän
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 

sopimuksen voimaantuloa

Hanketoiminnasta saatujen sertifioitujen 
päästövähennysten ja 

päästövähennysyksiköiden käyttäminen 
yhteisön järjestelmässä suhteessa

ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekemiseen
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Or. en

Perustelu

Kaikki 11 a artiklan säännökset eivät koske tilannetta ennen tulevaisuudessa tehtävän 
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa.

Tarkistus 628
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission olisi hyväksyttävä vain 
Gold Standard -tyyppisiä hankkeita, jotta 
varmistetaan, että CDM-hankkeet ovat 
selvästi täydentäviä ja edistävät kestävää 
kehitystä. Tämä vaatimus koskee 2–
7 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Gold Standard -kriteerien soveltamisella varmistetaan, että hyväksytään vain korkealaatuisia 
hankkeita, mikä tarkoittaa päästövähennyksiä, joita ei muuten saataisi, ja hankkeita, joilla 
saadaan selviä kestävän kehityksen etuja paikallisille yhteisöille.

Tarkistus 629
Johannes Blokland

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

Komission teksti Tarkistus

1 b. Gold Standard -hallintoneuvostossa 
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olisi oltava komission ja Euroopan 
parlamentin edustajia, jotta varmistetaan 
vastuullisuus Gold Standard 
-laatustandardien kehittämisessä.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että Gold Standard -kriteerejä sovelletaan yhteisön 
päästökauppajärjestelmässä. Komission ei pitäisi antaa riippumattomien järjestöjen 
määritellä laatuvaatimuksia. Sillä olisi oltava mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Tarkistus 630
Bogusław Sonik

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä. 
Maaliskuun 31 päivään 2015 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en



PE409.659v01-00 68/98 AM\734914FI.doc

FI

Tarkistus 631
Konrad Szymański

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä. 
Maaliskuun 31 päivään 2015 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en

Perustelu

Yhteisesti hyväksytyn järjestelmän lisäksi ei tarvita ylimääräistä EU:n todentamismenettelyä.

Tarkistus 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en

Tarkistus 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
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jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en

Tarkistus 634
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista Gold Standard -tyyppisistä
hankkeista saaduista päästövähennyksistä, 
jotka kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012. Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en
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Tarkistus 635
Christofer Fjellner

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

Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka on hyväksytty 
UNFCCC-sopimuksen nojalla kaudella 
2008–2012. Joulukuun 31 päivään 2014 
asti toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 636
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012. 
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

2. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, nämä voivat pyytää 
toimivaltaista viranomaista myöntämään 
niille vuodesta 2013 voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä, jotka on 
myönnetty vuoteen 2012 mennessä 
sellaisista hanketyypeistä saaduista 
päästövähennyksistä, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, sekä 
maankäytössä, maankäytön muutoksissa 
ja metsätaloudessa toteutetuista toimista.
Joulukuun 31 päivään 2014 asti 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
tällainen vaihto, jos sitä pyydetään.

Or. fr

Perustelu

 Kaikki jäsenvaltiot eivät ole kovin halukkaita hyväksymään päästökauppajärjestelmään 
hyvityksiä, jotka ovat peräisin metsätaloustoimista.

Tarkistus 637
Avril Doyle

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
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2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista Gold Standard -tyyppisistä
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin Gold Standard -tyyppisiin 
hankkeisiin, jotka kaikki jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet yhteisön järjestelmässä 
kaudeksi 2008–2012.

Or. en

Tarkistus 638
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa 
sertifioituja päästövähennyksiä, jotka on 
saatu ennen vuotta 2013 aloitetuista 
hankkeista, vuosittain määrä, joka vastaa 
enintään 50 prosenttia vuotuisesta 
vähennyksestä 9 artiklan säännösten 
mukaisesti myönnettävien 
päästöoikeuksien määrässä, vuodesta 
2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Or. en
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Perustelu

Säännöksellä ulotetaan sertifioitujen päästövähennysten käyttö koskemaan vuoden 2013 
jälkeistä aikaa. Siinä esitetään ennen vuotta 2013 aloitetut jo sertifioidut hankkeet. 
Sertifioituja päästövähennyksiä voi vaihtaa vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin vuosittain määrän, joka vastaa enintään 50 prosenttia vuotuisesta 
vähennyksestä (verrattuna toiseen kauppakauteen). EU:n päästöoikeuksien hintoja voidaan 
laskea merkittävästi käyttämällä CDM/JI-hankkeista saatavia päästöoikeuksia. Lisäksi näin 
saadaan alkuinvestointeja kehitysmaihin, lisätään tietoisuutta energiatehokkuudesta ja 
luodaan vientitilaisuuksia.

Tarkistus 639
Caroline Lucas

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

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista uusiutuvia energialähteitä ja 
kysynnän tehokkuutta koskevista
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin, lukuun 
ottamatta suurista vesivoimahankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista sallia ulkoiset vähennykset sellaisille teollisuuden aloille, jotka ovat 
alttiita hiilivuodolle. Puhtaan kehityksen mekanismin etujen tunnustaminen näillä aloilla voisi 
todellisuudessa tarkoittaa taloudellisia kannusteita, joilla edistetään hiilivuotoa.
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Tarkistus 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
rekisteröidyistä hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 641
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012, sekä 
maankäytössä, maankäytön muutoksissa 
ja metsätaloudessa toteutettuihin toimiin.

Or. fr
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Perustelu

Liittyy 11 a artiklan 2 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 643
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka on 
hyväksytty UNFCCC-sopimuksen nojalla
kaudeksi 2008–2012.

Or. en

Perustelu

Voi vaikuttaa kielteisesti tuleviin neuvotteluihin muiden maiden kanssa, jos EU hyväksyy 
tiettyjä sääntöjä ja hanketyyppejä YK:n tasolla, mutta käyttää sitten toista suodatinta EU:n 
tasolla. On johdonmukaista hyväksyä myös EU:n sisällä se mistä on sovittu YK:n 
neuvotteluissa.
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Tarkistus 644
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudeksi 2008–2012.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikkiin hanketyyppeihin, jotka on 
hyväksytty yhteisön järjestelmässä 
kaudeksi 2008–2012.

Or. en

Perustelu

Yhteisesti hyväksytyn järjestelmän lisäksi ei tarvita ylimääräistä EU:n todentamismenettelyä.

Tarkistus 645
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Ottaen huomioon 3 kohdassa mainitun 
enimmäismäärän toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan 11 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sertifioitujen 
päästövähennysten tehostettu käyttö koskemaan 4 kohdassa tarkoitettua tilannetta. (Ks. myös 
3 kohtaa koskeva perustelu.)

Tarkistus 646
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa toiminnanharjoittajien 
vaihtaa vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia sertifioituja 
päästövähennyksiä, jotka on saatu 
vuodesta 2013 eteenpäin uusiutuvia 
energialähteitä ja kysynnän tehokkuutta 
koskevista hankkeista, vuodesta 2013 
eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin, lukuun ottamatta 
suurista vesivoimahankkeista saatuja 
sertifioituja päästövähennyksiä.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista sallia ulkoiset vähennykset sellaisille teollisuuden aloille, jotka ovat 
alttiita hiilivuodolle. Puhtaan kehityksen mekanismin etujen tunnustaminen näillä aloilla voisi 
todellisuudessa tarkoittaa taloudellisia kannusteita, joilla edistetään hiilivuotoa.
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Tarkistus 647
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava vähiten 
kehittyneissä maissa
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin.

Or. fr

Perustelu

On syytä sallia lisäinvestoinnit vuoden 2013 jälkeen käynnistettäviin CDM/JI-hankkeisiin, 
jotta varmistetaan, että päästövähennykset toteutetaan mahdollisimman hyvään hintaan 
ottaen samalla huomioon yhteisön päästövähennystavoitteet.

Tarkistus 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanharjoittajan, joka on käyttänyt 
väliaikaista sertifioitua päästövähennystä, 
on palautettava sertifioitu 
päästövähennys, väliaikainen sertifioitu 
päästövähennys, päästövähennysyksikkö 
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tai kiintiö viimeistään 30 päivää ennen 
väliaikaisen sertifioidun 
päästövähennyksen voimassaolon 
päättymistä niiden päästöjen kattamiseksi, 
jotka oli katettu umpeutuvalla 
väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä. Jos 
toiminnanharjoittaja ei ole korvannut 
päästöjensä kattamiseen käyttämiään 
väliaikaisia sertifioituja 
päästövähennyksiä niiden 
umpeutumiseen mennessä, tämä on 
velvollinen maksamaan liikapäästösakkoa 
16 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikista sellaisista hanketyypeistä 
saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, joko 
siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan 
kaikista sellaisista hanketyypeistä 
saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, joko 
siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 651
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, sekä päästövähennyksiin, jotka on 
saatu maankäytössä, maankäytön 
muutoksissa ja metsätaloudessa 
toteutetuista toimista, joko siihen asti, 
kunnes kyseiset maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehtävän sopimuksen, tai 
vuoteen 2020 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.
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Or. fr

Perustelu

Liittyy 11 a artiklan 2 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 652
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
hanketyypeistä saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin joko siihen asti, 
kunnes kyseiset maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehtävän sopimuksen, tai 
vuoteen 2020 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Yhteisesti hyväksytyn järjestelmän lisäksi ei tarvita ylimääräistä EU:n todentamismenettelyä.

Tarkistus 653
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
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sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

hanketyypeistä saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin joko siihen asti, 
kunnes kyseiset maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehtävän sopimuksen, tai 
vuoteen 2020 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Or. en

Perustelu

Yhteisesti hyväksytyn järjestelmän lisäksi ei tarvita ylimääräistä EU:n todentamismenettelyä.

Tarkistus 654
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista Gold Standard -tyyppisistä 
hankkeista saatuihin sertifioituihin 
päästövähennyksiin, jotka kaikki 
jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön 
järjestelmässä kaudella 2008–2012, joko 
siihen asti, kunnes kyseiset maat ovat 
ratifioineet yhteisön kanssa tehtävän 
sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen mukaan, 
kumpi ajankohta on aikaisempi.

Or. en
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Tarkistus 655
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka 
kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet 
yhteisön järjestelmässä kaudella 2008–
2012, joko siihen asti, kunnes kyseiset 
maat ovat ratifioineet yhteisön kanssa 
tehtävän sopimuksen, tai vuoteen 2020 sen 
mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan kaikista 
sellaisista hanketyypeistä saatuihin 
sertifioituihin päästövähennyksiin, jotka on 
hyväksytty UNFCCC-sopimuksen nojalla
kaudella 2008–2012, joko siihen asti, 
kunnes kyseiset maat ovat ratifioineet 
yhteisön kanssa tehtävän sopimuksen, tai 
vuoteen 2020 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toiminnanharjoittajan, joka on 
käyttänyt väliaikaista sertifioitua 
päästövähennystä, on palautettava 
sertifioitu päästövähennys, väliaikainen 
sertifioitu päästövähennys, 
päästövähennysyksikkö tai päästöoikeus 
viimeistään 30 päivää ennen väliaikaisen 
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sertifioidun päästövähennyksen 
voimassaolon päättymistä niiden 
päästöjen kattamiseksi, jotka oli katettu 
umpeutuvalla väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä. Jos 
toiminnanharjoittaja ei ole korvannut 
päästöjensä kattamiseen käyttämiään 
väliaikaisia sertifioituja 
päästövähennyksiä niiden 
umpeutumiseen mennessä, tämä on 
velvollinen maksamaan liikapäästösakkoa 
16 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 657
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
hyväksyttyjä hyvityksiä Kioton 
sopimuksen allekirjoittaneista 
kolmansista maista määrän, joka vastaa 
60 prosenttia yhteisössä vuosien 1990 ja 
2020 välisenä aikana toteutettavasta 
vähennystasosta. Nämä sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt voivat olla 
peräisin vuodesta 2013 alkaen 
toteutettavista hankkeista.

Or. fr

Perustelu

On syytä sallia lisäinvestoinnit vuoden 2013 jälkeen käynnistettäviin CDM/JI-hankkeisiin, 
jotta varmistetaan, että päästövähennykset toteutetaan mahdollisimman hyvään hintaan 
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ottaen samalla huomioon yhteisön päästövähennystavoitteet. Täydentävyyden periaatetta olisi 
tarkistettava, jotta yhteisön ulkopuolella voitaisiin hyväksyä 60 prosentin päästövähennykset 
nykyisten 50 prosentin sijasta.

Tarkistus 658
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toiminnanharjoittajan, joka on 
käyttänyt väliaikaista sertifioitua 
päästövähennystä, on palautettava 
sertifioitu päästövähennys, väliaikainen 
sertifioitu päästövähennys, 
päästövähennysyksikkö tai päästöoikeus 
viimeistään 30 päivää ennen väliaikaisen 
sertifioidun päästövähennyksen 
voimassaolon päättymistä niiden 
päästöjen kattamiseksi, jotka oli katettu 
umpeutuvalla väliaikaisella sertifioidulla 
päästövähennyksellä. Jos 
toiminnanharjoittaja ei ole korvannut 
päästöjensä kattamiseen käyttämiään 
väliaikaisia sertifioituja 
päästövähennyksiä niiden 
umpeutumiseen mennessä, tämä on 
velvollinen maksamaan liikapäästösakkoa 
16 artiklan säännösten mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Istutetut metsät varastoivat hiiltä ja tuottavat puutavaraa, jota puolestaan varastoidaan 
käytettäväksi eri tarkoituksiin, kuten rakentamiseen ja huonekalujen ja paperin valmistukseen. 
Vaikeudet, jotka liittyvät metsäalan CDM-hankkeiden pysyvyyteen, on ratkaistu luomalla 
väliaikaisia sertifioituja päästöhyvityksiä, jotka palautetaan niiden voimassaolon 
umpeuduttua.

Puun energiakäytön lisäksi puutavaran varastoinnin lisäämisellä voidaan auttaa torjumaan 
ilmastonmuutosta. Parin kierrätyskerran jälkeen puutavara voidaan polttaa polttopuuna.

Tarkistus 659
Patrick Louis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioille voidaan myöntää 
poistoyksiköitä hiilidioksidin 
täydentävästä varastoinnista 
puutuotteisiin kansainvälisissä 
ilmastonmuutossopimuksissa 
määritettyjen laskentasääntöjen 
mukaisesti. Tämä edellyttää 
päästökauppajärjestelmään liittyvien 
kannustimien luomista.

Or. fr

Perustelu

Nykyään katsotaan, että jokaisen puun kaatamisesta aiheutuu välittömästi 
hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, mikä ei kannusta puun käyttöön.
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Tarkistus 660
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Laitokset saavat käyttää 2–4 kohdassa 
tarkoitettuja hyvityksiä vuosittain vain 
sellaisen määrän, joka on enintään 
5 prosenttia tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien laitosten 
kyseisen vuoden 
kasvihuonekaasupäästöistä.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 661
Caroline Lucas

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 

Poistetaan.
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ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa 
tehtyjen sopimusten, joissa täsmennetään 
käyttötasot, mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä. 
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 662
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

5. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 
jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu ja jos 
ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen viivästyy, yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää kolmansien 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten, joissa 
täsmennetään käyttötasot, mukaisista 
hankkeista tai muista päästöjen 

5. Jos ilmastonmuutosta koskevan 
kansainvälisen sopimuksen tekeminen 
viivästyy, yhteisön järjestelmässä voidaan 
käyttää kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
sopimusten mukaisista hankkeista tai 
muista päästöjen vähentämiseen 
tarkoitetuista toimista saatuja hyvityksiä. 
Toiminnanharjoittajien on tällaisten 
sopimusten mukaan voitava käyttää 
kyseisissä kolmansissa maissa toteutetusta 
hanketoiminnasta saatuja hyvityksiä 
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vähentämiseen tarkoitetuista toimista 
saatuja hyvityksiä. Toiminnanharjoittajien 
on tällaisten sopimusten mukaan voitava 
käyttää kyseisissä kolmansissa maissa 
toteutetusta hanketoiminnasta saatuja 
hyvityksiä yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen.

yhteisön järjestelmän mukaisten 
velvollisuuksiensa noudattamiseen määrä, 
joka vastaa enintään 50 prosenttia 
vuotuisesta vähennyksestä 9 artiklan 
mukaisesti myönnettävien 
päästöoikeuksien määrässä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan 11 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettu sertifioitujen 
päästövähennysten tehostettu käyttö koskemaan 5 kohdassa tarkoitettua tilannetta. (Ks. myös 
3 kohtaa koskeva perustelu.)

Tarkistus 663
Caroline Lucas

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

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä, että yhteisön 
järjestelmässä voidaan käyttää hyvityksiä 
uusiutuvia energialähteitä tai 
energiatehokkuutta koskevista 
teknologioista, joilla edistetään 
teknologian siirtoa ja kestävää kehitystä. 
Tällaisessa sopimuksessa on myös 
määrättävä sellaisista hankkeista saatujen 
hyvitysten käytöstä, joissa käytetty 
pohjataso on alhaisempi kuin 10 a 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
mukaisesti ilmaiseksi jaettujen määrien 
taso tai alhaisempi kuin yhteisön 
lainsäädännössä edellytetyt tasot.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Sen estämättä, mitä 2–5 kohdassa 
säädetään, toiminnanharjoittajat voivat 
pyytää toimivaltaista viranomaista 
myöntämään niille vuosittain vuodesta 
2013 eteenpäin voimassa olevia 
päästöoikeuksia vastineeksi sertifioiduista 
päästövähennyksistä ja 
päästövähennysyksiköistä määrän, joka 
vastaa 10 prosenttia niiden edellisen 
vuoden todennetuista päästöistä.

Or. en

Tarkistus 665
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 

7. Vuodesta 2013 alkaen yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään Gold Standard 
-tyyppisiä sertifioituja päästövähennyksiä 
ja Gold Standard -tyyppisiä 
päästövähennysyksikköjä ainoastaan 
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sopimuksen.” kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
tulevan ilmastonmuutossopimuksen. 
Kaudella 2008–2012 yhteisön 
järjestelmässä myönnetään 6,5 prosenttia 
vähemmän päästöoikeuksia kuin vuonna 
2005. Kaikki toiminnanharjoittajat, jotka 
käyttävät kyseisellä kaudella 
prosentuaalisesti päästöjänsä vähemmän 
päästövähennysyksiköitä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja jotka eivät siirrä 
2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia, voivat 
käyttää mainittuja hyvityksiä määrän, 
joka vastaa enintään 5 prosenttia niiden 
päästöistä kunakin vuonna kaudella 
2013–2020, uudet tulokkaat ja uudet alat 
mukaan luettuina.
Gold Standard -tyyppiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt ovat hyvityksiä, 
jotka
a) edustavat todellisia, todennettavissa 
olevia, täydentäviä ja pysyviä 
päästövähennyksiä, jotka ovat peräisin 
hankkeista, joilla saadaan selkeästi 
kestäviä kehityshyötyjä ja joilla ei ole 
kielteisiä ympäristövaikutuksia tai 
kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia;
b) ovat peräisin sellaisissa maissa 
toteutetuista hankkeista, jotka osallistuvat 
asianmukaisesti maailman päästöjen 
vähentämiseen ratifioimansa tulevan 
kansainvälisen sopimuksen nojalla, ja
c) on hyväksytty tai tullaan hyväksymään 
muissa tärkeissä 
päästökauppajärjestelmissä ja ainakin 
mahdollisessa Yhdysvaltain liittovaltion 
päästökauppajärjestelmässä.
Yhdenmukaisia toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan epäselvissä tapauksissa, 
mitkä hankkeet tai hanketyypit täyttävät 
nämä kriteerit, voidaan hyväksyä 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä hyvitykset, joiden on 
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vahvistettu täyttävän nämä kriteerit."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen sanamuodolla varmistetaan, että toiminnanharjoittajat voivat vuosina 2013–
2020 hyödyntää korkealaatuisia JI/CDM -hankkeita tapauksissa, joissa asianomainen valtio 
on ratifioinut Kööpenhaminan ilmastosopimuksen. Toiminnanharjoittajat voivat valita tämän 
uuden oikeuden viiden prosentin osalta vuotuisista päästöistään tai siirtää NAP II:n mukaiset 
oikeutensa. On ilmeistä, että yritykset toimivat sen mukaisesti, mikä antaa suurimman 
oikeuden. Gold Standard -tyyppiset hankkeet on määritelty, ja niiden avulla voidaan luoda 
maailmanlaajuiset hiilimarkkinat ja kansainvälinen sopimus. Yksittäisillä jäsenvaltioilla ei 
saisi olla veto-oikeutta Gold Standard -tyyppisten hyvitysten osalta.

Tarkistus 666
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

7. Vuodesta 2013 alkaen yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään Gold Standard 
-tyyppisiä sertifioituja päästövähennyksiä 
ja Gold Standard -tyyppisiä 
päästövähennysyksikköjä ainoastaan 
kolmansista maista, jotka ovat ratifioineet 
tulevan ilmastonmuutossopimuksen. 
Kaudella 2008–2012 yhteisön 
järjestelmässä myönnetään 6,5 prosenttia 
vähemmän päästöoikeuksia kuin vuonna 
2005. Kaikki toiminnanharjoittajat, jotka 
käyttävät kyseisellä kaudella 
prosentuaalisesti päästöjänsä vähemmän 
päästövähennysyksiköitä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja jotka eivät siirrä 
2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia, voivat 
käyttää mainittuja hyvityksiä määrän, 
joka vastaa enintään 6 prosenttia niiden 
päästöistä kunakin vuonna kaudella 
2013–2020, uudet tulokkaat ja uudet alat 
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mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä CDM- ja JI-hyvitysten määrää. Samalla on tärkeää säilyttää 
järjestelmän ympäristötavoitteiden tinkimättömyys (ks. 11 a artiklan 7 kohtaan esitetty 
vastaava tarkistus).

Tarkistus 667
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

7. Vuodesta 2013 alkaen yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen mukaisia 
hyvityksiä ainoastaan kolmansista maista, 
jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen."

Or. en

Perustelu

EU:n olisi kunnioitettava kansainvälisiä sitoumuksia ja hyväksyttävä kaikki hyvitykset, jotka 
hyväksytään tulevassa kansainvälisessä ilmastonmuutossopimuksessa.

Tarkistus 668
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Kun kansainvälinen sopimus 
ilmastonmuutoksesta on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen.”

7. Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sopimuksen 
tekemisen jälkeen aloitetuista hankkeista 
peräisin olevia sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet kyseisen 
sopimuksen."

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 669
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikkiin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja 7 kohdassa tarkoitettuun 
kansainväliseen sopimukseen 
sisällytetään hyvitysjärjestelmä metsitys-
ja metsänuudistamistoimia, metsien 
hävittämisestä peräisin olevien päästöjen 
vähentämistä ja muita kestäviä 
metsätaloushankkeita ja -toimia varten, 
mukaan luettuna eroosion välttäminen ja 
jäteveden puhdistus. Laitosten 
toiminnanharjoittajien on saatava käyttää 
kaikkia hyvityksiä, jotka saadaan 
kehitysmaissa toteutettavista hankkeista 
metsien hävittämisen estämiseksi, 
metsitys- ja uudelleenmetsityshankkeista 



PE409.659v01-00 96/98 AM\734914FI.doc

FI

ja muista kestävistä 
metsätaloushankkeista ja -toimista, joista 
on sovittu 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa.

Or. en

Perustelu

Metsiin perustuvat hiilihyvitykset ovat tärkeitä ja mahdollistavat kehitysmaiden osallistumisen 
ilmastonmuutoksen hillitsemistoimiin; näin varmistetaan Kioton jälkeistä aikaa koskevan 
kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen aikaansaaminen. Metsiin perustuvilla 
hiilihyvityksillä saadaan myös jonkin verran joustavuutta Euroopan teollisuudenalojen 
siirtymiseen vähähiiliseen talouteen.

Tarkistus 670
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Komissio pyrkii varmistamaan, että 
kaikkiin 5 kohdassa tarkoitettuihin 
sopimuksiin ja 7 kohdassa tarkoitettuun 
kansainväliseen sopimukseen 
sisällytetään hyvitysjärjestelmä metsitys-
ja metsänuudistamistoimia, metsien 
hävittämisestä peräisin olevien päästöjen 
vähentämistä ja muita kestäviä 
metsätaloushankkeita ja -toimia varten.

Or. en

Tarkistus 671
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Vuodesta 2013 alkaen kaikki 
toiminnanharjoittajat, jotka käyttävät 
kaudella 2008–2012 päästöihinsä 
verrattuna vähemmän kuin 6,5 prosenttia 
päästövähennysyksiköitä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja jotka eivät siirrä 
2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia, voivat 
käyttää mainittuja hyvityksiä määrän, 
joka vastaa enintään 5 prosenttia niiden
päästöistä kunakin vuonna kaudella 
2013–2020, uudet tulokkaat ja uudet alat 
mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden kauppakaudella II myöntämien päästövähennysyksiköiden ja 
sertifioitujen päästöoikeuksien prosentuaalinen määrä vaihtelee, kauppakauden II jälkeen 
kaikkien osallistujien olisi voitava saada rajoitettu määrä hyvityksiä.

Tarkistus 672
Georgs Andrejevs

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Vuodesta 2013 alkaen kaikki 
toiminnanharjoittajat, jotka käyttävät 
kaudella 2008–2012 päästöihinsä 
verrattuna vähemmän kuin 6,5 prosenttia 
päästövähennysyksiköitä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja jotka eivät siirrä 
2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia, voivat 
käyttää mainittuja hyvityksiä määrän, 
joka vastaa enintään 7 prosenttia niiden 
päästöistä kunakin vuonna kaudella 
2013–2020, uudet tulokkaat ja uudet alat 
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mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Koska jäsenvaltioiden kauppakaudella II myöntämien päästövähennysyksiköiden ja 
sertifioitujen päästöoikeuksien prosentuaalinen määrä vaihtelee, kauppakauden II jälkeen 
kaikkien osallistujien olisi voitava saada rajoitettu määrä hyvityksiä.

Tarkistus 673
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 9 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Yhteisön järjestelmän 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden 
säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, 
että yhteisön sisäiset päästövähennykset 
ovat päästövähennystavoitteissa asetetulla 
tasolla, EU:n päästöoikeuksia (EUA) on 
peruutettava yhteensä määrä, joka vastaa 
laitosten käytettävissä olevien 
sertifioitujen päästövähennysten, 
päästövähennysyksiköiden ja vastaavien 
hyvitysten määrää. Tämä määrä EU:n 
päästöoikeuksia voidaan vähentää niistä, 
jotka olisi muuten huutokaupattu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää parantaa kustannustehokkuutta. Siksi asiaa koskevassa tarkistuksessa ehdotetaan 
CDM- ja JI-hyvitysten määrän lisäämistä. Samalla on tärkeää säilyttää järjestelmän 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys. Tarkistuksella halutaan ensisijaisesti korvata CDM-
hyvityksillä käytävää huutokauppaa täydentävyyden periaatetta vaarantamatta.


	734914fi.doc

