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Tarkistus 675
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11b artikla – 1 kohta – uusi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(10) Lisätään 11 b artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"Yhteisö ja sen jäsenvaltiot saavat antaa 
luvan hanketoiminnalle ainoastaan, jos 
kaikilla hankeen osallistujilla on 
päätoimipaikka joko maassa, joka on 
tehnyt tällaisia hankkeita koskevan 
kansainvälisen sopimuksen, taikka 
maassa, osavaltiossa tai alueellisessa 
hallintoyksikössä, jolla on 25 artiklan 
mukaisesti yhteys yhteisön 
järjestelmään."

Or. pl

Perustelu

Tämä ehdotus on jäsenvaltioiden suvereniteettiperiaatteen vastainen talouden ja 
ulkopolitiikan aloilla.

Tarkistus 676
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 12 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Komissio julkaisee päästöoikeuksien 
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kaupan sisäpiirikaupoista ja 
markkinoiden manipuloinnista analyysin, 
johon sisältyy lainsäädäntöehdotuksia. 
Analyysissa on pohdittava muun muassa 
sitä, katsotaanko päästöoikeudet 
rahoitusvälineiksi, jotka kuuluvat 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) annetun 
direktiivin 2003/6/EY soveltamisalaan."

Or. en

Perustelu

Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) ovat aiheita, joita 
kannattaa tutkia. Ennen uuden raskaan asetuksen käyttöönottoa olisi kuitenkin tehtävä 
analyysi, jota nyt ollaankin tekemässä markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU-direktiivin ja 
rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiivin nojalla.

Tarkistus 677
Caroline Lucas, Jens Holm

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 12 artiklaan 2 a kohta 
seuraavasti:
"2 a. Mikäli liitteessä I mainittua 
ilmailualan toimintoa suorittavien ilma-
alusten typenoksidipäästöjen
vähentämiseen kannustavat yhteisön 
toimenpiteet, joilla vältetään vääristyneet 
teknologiset kompromissit hiilidioksidi- ja 
typenoksidipäästöjen välillä ja taataan 
vastaava ilmastonsuojelun taso, eivät ole 
käytettävissä 1 päivään tammikuuta 2012 
mennessä, hiilidioksidin määrä, jonka 
ilma-aluksen käyttäjä voi päästää muiden 
oikeuksien kuin lentoliikenteen 
päästöoikeuksien, sertifioidun 
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päästövähennyksen tai 
päästövähennysyksikön nojalla, jaetaan 
vaikutuskertoimella 2. Komissio muuttaa 
vaikutuskerrointa, jos se on tieteellisten 
tietojen perusteella asianmukaista, [23 
artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Jos tehokkaita toimia typenoksidipäästöjen käsittelemiseksi ei ole heti järjestelmän alussa, 
ilmailualan mahdollisesti käyttämät päästöoikeudet johtavat negatiivisiin 
nettoilmastovaikutuksiin verrattuna niihin, joita muut alat käyttävät saman järjestelmän 
piirissä.

Tarkistus 678
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päästöjen sekä 
tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia 
koskevien tietojen tarkkailusta ja 
raportoinnista asetuksen, joka perustuu 
liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja 
raportointia koskeviin periaatteisiin ja 
johon sisältyvissä kunkin 
kasvihuonekaasun tarkkailu- ja 
raportointivaatimuksissa täsmennetään 
asianomaisen kaasun ilmaston 
lämpenemistä aiheuttava vaikutus.

1. Komissio antaa päästöjen sekä 
tarvittaessa liitteessä I lueteltuja toimia 
koskevien tietojen tarkkailusta ja 
raportoinnista asetuksen, joka perustuu 
liitteessä IV vahvistettuihin tarkkailua ja 
raportointia koskeviin periaatteisiin.

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

Kyseisestä toimenpiteestä, jonka 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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2. Asetuksessa voidaan ottaa huomioon 
uusin ja ajantasaisin tieteellinen tieto, jota 
voi olla saatavissa erityisesti 
hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja siinä 
voidaan määritellä vaatimuksia, joiden 
mukaan toimijoiden on raportoitava 
sellaisen energiaintensiivisen teollisuuden 
valmistamien tavaroiden tuottamiseen 
liittyvistä päästöistä, joka voi olla altis 
kansainväliselle kilpailulle, sekä säätää 
tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta.

2. Asetuksessa voidaan ottaa huomioon 
uusin ja ajantasaisin tieteellinen tieto, joka 
koskee ilmastonmuutoksen syitä ja 
kehittymistä.

Vaatimuksiin voi sisältyä raportointi 
tällaisten tavaroiden tuottamiseen 
liittyvän sähköntuotannon yhteisön 
järjestelmään kuuluvien päästöjen 
tasosta.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin laitoksen toiminnanharjoittaja laatii 
asetuksen mukaisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle kunkin kalenterivuoden 
päätyttyä raportin kyseisenä 
kalenterivuonna laitoksesta aiheutuneista 
päästöistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin laitoksen toiminnanharjoittaja laatii 
asetuksen mukaisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle kunkin kalenterivuoden 
päätyttyä raportin kyseisenä 
kalenterivuonna laitoksesta aiheutuneista 
päästöistä.

Or. pl

Perustelu

14 artiklassa, sen nykyisessä muodossa annetaan hyvin laajat, yksityiskohtaiset raportointia 
koskevat edellytykset, joita varten ei ole riittäviä objektiivisia perusteluja.

Kasvihuonekaasuhypoteesia tukevan tieteellisen tiedon lisäksi olisi levitettävä myös laajinta 
mahdollista tietoa muista tieteellisistä selityksistä nykyisille muutoksille, ottaen huomioon 
muut tunnustetut hypoteesit.
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Tarkistus 679
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksessa voidaan ottaa huomioon 
uusin ja ajantasaisin tieteellinen tieto, jota 
voi olla saatavissa erityisesti 
hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja siinä voidaan 
määritellä vaatimuksia, joiden mukaan 
toimijoiden on raportoitava sellaisen 
energiaintensiivisen teollisuuden 
valmistamien tavaroiden tuottamiseen 
liittyvistä päästöistä, joka voi olla altis 
kansainväliselle kilpailulle, sekä säätää 
tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta.

2. Asetuksessa otetaan huomioon uusin ja 
ajantasaisin tieteellinen tieto, jota voi olla 
saatavissa erityisesti hallitustenväliseltä 
ilmastonmuutospaneelilta, ja 10 a artiklan 
soveltamista varten siinä määritellään
vaatimuksia, joiden mukaan toimijoiden on 
raportoitava sellaisen energiaintensiivisen 
teollisuuden valmistamien tavaroiden 
tuottamiseen liittyvistä päästöistä, joka voi 
olla altis kansainväliselle kilpailulle, sekä 
säätää tällaisten tietojen riippumattomasta 
todentamisesta.

Or. en

Tarkistus 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Päästöjen tarkkailua ja niistä 
raportointia koskeva asetus annetaan 31 
päivään joulukuuta 2011 mennessä.

Or. es
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Tarkistus 681
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetukseen voi sisältyä edellytyksiä, 
jotka koskevat automatisoitujen 
järjestelmien ja tiedonvaihtomuotojen 
käyttöä seurantasuunnitelmaa, vuotuista 
päästöraporttia ja todentamista koskevan 
viestinnän yhdenmukaistamiseksi 
toiminnanharjoittajan, todentajan ja 
toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Or. en

Perustelu

Tietoteknisten järjestelmien käyttö parantaa päästöjen seurannan ja niistä raportoinnin 
avoimuutta EU:n päästökauppajärjestelmässä. Tämä on tärkeää EU:n 
päästökauppajärjestelmän myöhemmän laajentamisen kannalta tai sen yhdistämisen muiden 
alojen ja päästökauppajärjestelmien kanssa kannalta.

Tarkistus 682
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

(13) Muutetaan 15 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) korvataan otsikko seuraavasti:
"Todentaminen ja akkreditointi"
b) lisätään kohdat seuraavasti: "Komissio 
antaa päästöraporttien todentamista ja 
todentajien akkreditointia koskevan 
asetuksen, jossa säädetään todentajien 
akkreditoinnin, vastavuoroisen 
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tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa 
valvonnasta ja vertaisarvioinnista.
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. pl

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy hallinnollisen ja valvontaan liittyvän taakan huomattavaan kasvuun.

Tarkistus 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 13 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
15 artikla – uusi kohta

Komission teksti Tarkistus

"Komissio antaa päästöraporttien 
todentamista ja todentajien akkreditointia 
koskevan asetuksen, jossa säädetään 
todentajien akkreditoinnin, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa valvonnasta 
ja vertaisarvioinnista.

"Komissio antaa päästöraporttien 
todentamista ja todentajien akkreditointia 
koskevan asetuksen, jossa säädetään 
todentajien akkreditoinnin, vastavuoroisen 
tunnustamisen ja akkreditoinnin 
edellytyksistä sekä tarvittaessa valvonnasta 
ja vertaisarvioinnista. Tämä asetus 
annetaan 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä.

Or. en
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Tarkistus 684
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14) Korvataan 16 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"4. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnettyihin päästöoikeuksiin liittyvää 
liikapäästösakkoa korotetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksin mukaisesti."

Or. pl

Perustelu

Ei ole perusteita asettaa tiukempia seuraamuksia niille, jotka eivät onnistu saavuttamaan 
epärealistisia tavoitteita, jotka on asetettu asianomaista kuulematta. 

Tarkistus 685
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnettyihin päästöoikeuksiin liittyvää 
liikapäästösakkoa korotetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

4. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnettyihin päästöoikeuksiin liittyvää 
liikapäästösakkoa korotetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksin mukaisesti. 
Liikapäästösakon maksaminen ei vapauta 
toiminnanharjoittajaa velvoitteesta 
palauttaa kyseisiä liikapäästöjä vastaava 
päästöoikeuksien määrä palauttaessaan 
päästöoikeuksia seuraavan 
kalenterivuoden osalta.
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Or. en

Perustelu

Sen välttämiseksi, että yritykset maksavat seuraamuksia vain voidakseen jatkaa 
päästökiintiöidensä käyttämistä, olisi selvästi ilmoitettava, että niillä on edelleen velvollisuus 
palauttaa kyseinen päästöoikeuksien määrä.

Tarkistus 686
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 15 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnetyt päästöoikeudet kirjataan 
yhteisön rekisteriin.

1. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 
myönnetyt päästöoikeudet kirjataan 
yhteisön rekisteriin.

Kullakin jäsenvaltiolla on oltava pääsy 
yhteisön rekisteriin, johon merkitään 
sellaisten prosessien toteuttaminen, jotka 
koskevat jäsenvaltiossa avattuja tilejä 
sekä päästöoikeuksien jakamista, 
palauttamista ja mitätöimistä, 
standardoitua ja suojattua 
rekisterijärjestelmää koskevan asetuksen 
nojalla.
Yhteisön rekisteri ei rajoita jäsenvaltiota 
sen vastuiden täyttämisessä ja 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan nojalla 
hyväksyttyjen operaatioiden 
toteuttamisessa. 

Or. en
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Tarkistus 687
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 21 
artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitettä I ja 
liitettä II a voidaan muuttaa ainoastaan 
EY:n perustamissopimuksen 
251 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Liitteitä IV ja V voidaan 
muuttaa päästöjen tarkkailun, raportoinnin 
ja todentamisen parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Liite I ja liite II a ovat tämän direktiivin olennaisia osatekijöitä ja niihin mahdollisesti 
tehtävät muutokset olisi tehtävä yhteispäätösmenettelyä noudattaen.

Tarkistus 688
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 21 
artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitettä I ja 
liitettä II a voidaan muuttaa ainoastaan 
EY:n perustamissopimuksen 
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parantamiseksi. 251 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Liitteitä IV ja V voidaan 
muuttaa päästöjen tarkkailun, raportoinnin 
ja todentamisen parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

AnneLiite I ja liite II a ovat tämän direktiivin olennaisia osatekijöitä ja niihin mahdollisesti 
tehtävät muutokset olisi tehtävä yhteispäätösmenettelyä noudattaen.

Tarkistus 689
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 21 
artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Muiden kuin liitteessä II lueteltujen kasvihuonekaasujen lisääminen aiheuttaa suuria 
markkinoiden vääristymiä ja luo epävarmuutta suunnitteluun. Uudet kaasut EU:n 
päästökauppajärjestelmässä voivat äkillisesti muuttaa päästöoikeuksien tarjontaa tai 
kysyntää ja näin aiheuttaa ei-toivottuja hintojen vaihteluja.
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Tarkistus 690
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 21 
artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Liite II a edellyttäisi poliittista päätöstä, minkä vuoksi se olisi alistettava 
yhteispäätösmenettelylle komitologian sijasta.

Tarkistus 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitettä I lukuun ottamatta komissio voi 
muuttaa tämän direktiivin liitteitä 21 
artiklassa säädettyjen raporttien ja 
direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.

Liitettä I ja liitettä II a lukuun ottamatta 
komissio voi muuttaa tämän direktiivin 
liitteitä 21 artiklassa säädettyjen raporttien 
ja direktiivin soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Liitteitä IV ja V 
voidaan muuttaa päästöjen tarkkailun, 
raportoinnin ja todentamisen 
parantamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Emme usko, että on aiheellista muuttaa liitettä II a (jäsenvaltioiden huutokauppaamien 
päästöoikeuksien prosenttiosuuksien korotukset, joiden tarkoituksena on 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun edistäminen yhteisössä) komitologiamenettelyllä. Kyseessä on 
hyvin poliittinen asia, jota olisi muutettava yhteispäätösmenettelyllä.

Tarkistus 692
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 17 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
"1. Vuodesta 2008 alkaen jäsenvaltiot 
voivat soveltaa päästöoikeuksien 
kauppaa tämän direktiivin mukaisesti 
toimintoihin, jotka toteutetaan laitoksessa 
tai muualla, ja kasvihuonekaasuihin, 
joita ei ole lueteltu liitteessä I, mikäli 
komissio 23 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
hyväksyy kyseisten toimintojen [...] ja 
kasvihuonekaasujen sisällyttämisen, 
ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat 
perusteet, erityisesti vaikutukset 
sisämarkkinoihin, mahdollinen kilpailun 
vääristyminen, järjestelmän 
tarkoituksenmukaisuus ympäristön 
kannalta ja suunnitellun tarkkailu- ja 
raportointijärjestelmän luotettavuus."

Or. en
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Perustelu

Tekninen muutos direktiivin 2003/87/EY kohtaan, jota ei ollut muutettu komission 
ehdotuksessa. Sillä varmistetaan joustavuus, niin että myöhemmin voidaan mukaan sisällyttää 
muita toimintoja, kuten kotitalouksien lämmitys.

Tarkistus 693
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 18 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Korvataan 24 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jos tällaisia toimenpiteitä otetaan 
käyttöön, 30 artiklan nojalla 
suoritetussa uudelleentarkastelussa on 
pohdittava lisäksi sitä, olisiko tätä 
direktiiviä muutettava kyseisistä 
toiminnoista aiheutuvien päästöjen 
sisällyttämiseksi yhdenmukaisesti koko 
yhteisössä."

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos direktiivin 2003/87/EY artiklaan, jota ei ollut muutettu komission 
ehdotuksessa. Siinä selvennetään, että jos kolmannessa vaiheessa mukaan sisällytetään uusia 
toimintoja, olisi harkittava koko direktiivin eikä vain liitteen I tarkistamista.
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Tarkistus 694
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

"24 a artikla
Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista
1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
"24 a artikla

Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Artiklassa otetaan käyttöön kotimaiset päästöjä korvaavat hankkeet, jotka mahdollistavat 
päästöjen vähentämisen Euroopassa sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu EU:n 
päästökauppajärjestelmän piiriin. Jos nämä hankkeet sallitaan, ne voivat luoda lisäoikeuksia 
päästökauppajärjestelmän aloille, jolloin niiden päästöt lisääntyvät ja niiden enimmäismäärä 
kasvaa.
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Tarkistus 696
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
"24 a artikla

Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Sisäiset hyvitykset eivät johda EU:n päästöjen nettovähenemiseen, koska niillä siirretään 
päästökauppajärjestelmään EU:n vähennyksiä, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään. 
Tämä tekee mahdolliseksi päästökauppajärjestelmään kuuluvien päästöjen kasvun. Se, että 
sisäisillä hyvityksillä ei ole kattoa, mahdollistaa päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
päästöjen kasvamisen rajattomasti, mikä heikentää ympäristötavoitteiden tinkimättömyyttä.

Tarkistus 697
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
"24 a artikla

Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

Sisäiset hyvitykset eivät johda EU:n päästöjen nettovähenemiseen, koska niillä siirretään 
päästökauppajärjestelmään EU:n vähennyksiä, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään. 
Tämä tekee mahdolliseksi päästökauppajärjestelmään kuuluvien päästöjen kasvun. Se, että 
sisäisillä hyvityksillä ei ole kattoa, mahdollistaa päästökauppajärjestelmään kuuluvien 
päästöjen kasvamisen rajattomasti, mikä heikentää ympäristötavoitteiden tinkimättömyyttä.
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Tarkistus 698
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19) Lisätään 24 a artikla seuraavasti: Poistetaan.
"24 a artikla

Yhdenmukaistetut säännöt päästöjä 
vähentävistä hankkeista

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla 
yhteisössä.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
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Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Perustelu

On epäselvää, kuinka ehdotuksessa mahdollistetaan, että päästökauppajärjestelmään 
sisällytetään aloja tai toimintoja (hyvityksiä) heikentämättä vähentämissitoumuksia 
päästökauppaan kuulumattomilta aloilta taakanjakopäätöksen puitteissa.

Tarkistus 699
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio hyväksyy
30 päivään kesäkuuta 2011 mennessä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden tai komission hankkeille, 
joilla vähennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä tai lisätään 
hiilidioksidipoistumia muualla kuin 
yhteisön järjestelmässä.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
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yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Tällaisia säännöksiä ei 
anneta, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen on välittömästi
mahdollista, ja yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien myöntäminen hankkeille, joilla vähennetään päästöjä kolmansissa maissa 
voisi (a) täydentää CDM- ja JI-hankkeita tai hankemekanismeja, joita kehitetään tulevassa 
kansainvälisessä ilmastosopimuksessa, tai korvata tällaiset hankemekanismit, jos 
kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan tai se viivästyy, (b) tarjota komissiolle diplomatian 
välineen kahdenvälisten sopimusten neuvottelemista varten ja (c) olla ensimmäinen askel 
kohti yhteyksien luomista muihin päästökattoihin ja -kauppaan perustuviin järjestelmiin 
mahdollistamalla yhteisen hankemekanismin vastavuoroinen tunnustaminen.

Tarkistus 700
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio hyväksyy
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hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden tai yritysten hankkeille, 
joihin voi liittyä yrityksiä ja joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan vain, 
jos 24 artiklan mukainen sisällyttäminen ei 
ole mahdollista, ja yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan vain, 
jos 24 artiklan mukainen sisällyttäminen ei 
ole mahdollista, ja yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

2. Komissio voi hyväksyä
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä. 

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan yksityiskohdat 1 kohdassa 
tarkoitettujen yhteisön tason hankkeiden 
hyvittämisestä. 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Katsomme, että ilmaisu "hyväksyy" on aiheellisempi, koska se takaa oikeudellisen ja 
taloudellisen varmuuden ja auttaa välttämään mahdolliset käännösvirheet.
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Olisi ilmaistava, että kyseisissä hankkeissa mukana olevat yritykset saavat hyvityksiä niiden 
säästöjen osalta, joita ne ovat auttaneet saavuttamaan.

Vaikka jätteidenpoltto ja kaatopaikat eivät kuulu direktiivin soveltamisalaan, hankkeet, joilla 
vähennetään näiden alojen päästöjä, voisivat tulla kyseeseen päästöoikeuksia hyväksyttäessä 
ja myönnettäessä. 

Tarkistus 701
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Or. en



PE409.679v01-00 28/114 AM\735217FI.doc

FI

Perustelu

EU:n päästökauppadirektiivin ja taakanjakopäätöksen osat liittyvät toisiinsa, ja nämä 
yhteydet olisi otettava huomioon, jotta EU kokonaisuudessaan saavuttaisi 
päästöjenvähentämistavoitteet kustannustehokkaalla tavalla. Tämän vuoksi on tarpeen 
yhdistää EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat ja kuulumattomat alat, ja tämän vuoksi 
olisi poistettava kaikenlainen 24 a artiklan riippuvuus 24 artiklasta.

Tarkistus 702
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio voi 
hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

1. Edellä 24 artiklassa säädettyjen 
sisällyttämisten lisäksi komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
päästöoikeuksien myöntämiseksi 
jäsenvaltioiden hankkeille, joilla 
vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
muualla kuin yhteisön järjestelmässä.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Säännöksiä annetaan 
vain, jos 24 artiklan mukainen 
sisällyttäminen ei ole mahdollista, ja 
yhteisön järjestelmän seuraavassa 
uudelleentarkastelussa on tavoiteltava 
kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.

Toimenpiteet eivät saa johtaa 
päästövähennysten kaksinkertaiseen 
kirjaamiseen eivätkä haitata muiden, 
yhteisön järjestelmään kuulumattomien 
toimenpiteiden toteuttamista päästöjen 
vähentämiseksi. Yhteisön järjestelmän 
seuraavassa uudelleentarkastelussa on 
tavoiteltava kyseisten päästöjen kohtelun 
yhdenmukaistamista kaikkialla yhteisössä.
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Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppadirektiivin ja taakanjakopäätöksen osat liittyvät toisiinsa, ja nämä 
yhteydet olisi otettava huomioon, jotta EU kokonaisuudessaan saavuttaisi 
päästöjenvähentämistavoitteet kustannustehokkaalla tavalla. Näin ollen on tarpeen yhdistää 
EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat ja kuulumattomat alat, ja tämän vuoksi olisi 
poistettava kaikenlainen 24 a artiklan riippuvuus 24 artiklasta.

Tarkistus 703
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
24 a artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kasvihuonekaasupäästöjä, jotka 
otetaan talteen ja varastoidaan, on 
pidettävä "ei päästettyinä". Näiden 
päästöjen osalta ei edellytetä 
päästöoikeuksien palauttamista.

Or. en

Perustelu

Nämä kaasut ovat päästöjä, mutta ne eivät tule kosketuksiin ilman kanssa. Tämän vuoksi niitä 
ei tulisi pitää päästöinä.
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Tarkistus 704
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Lisätään 24 b artikla seuraavasti:
"24 b artikla

Jousto
Yhteisön järjestelmään vuosina 2013–
2020 osallistuvat laitokset voivat käyttää 
päätöksen 2008/XX/EY 3 artiklan 1 ja 2 
kohdan nojalla 
kasvihuonekaasupäästöoikeuksia 
direktiivin 2003/87/EY mukaisten 
velvoitteidensa täytäntöönpanemiseksi."

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppadirektiivin ja taakanjakopäätöksen osat liittyvät toisiinsa, ja nämä 
yhteydet olisi otettava huomioon, jotta EU kokonaisuudessaan saavuttaisi 
päästöjenvähentämistavoitteet kustannustehokkaalla tavalla. Tämän vuoksi 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja kuulumattomien järjestelmien välisen joustavuuden 
periaatteen käyttöönotto on tarpeen. 

Tarkistus 705
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Lisätään 24 b artikla seuraavasti:
"24 b artikla
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Jousto
Yhteisön järjestelmään vuosina 2013–
2020 osallistuvat laitokset voivat käyttää 
päätöksen 2008/XX/EY 3 artiklan 1 ja 2 
kohdan nojalla 
kasvihuonekaasupäästöoikeuksia 
direktiivin 2003/87/EY mukaisten 
velvoitteidensa täytäntöönpanemiseksi."

Or. en

Perustelu

EU:n päästökauppadirektiivin ja taakanjakopäätöksen osat liittyvät toisiinsa, ja nämä 
yhteydet olisi otettava huomioon, jotta EU kokonaisuudessaan saavuttaisi 
päästöjenvähentämistavoitteet kustannustehokkaalla tavalla. Tämän vuoksi 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja kuulumattomien järjestelmien välisen joustavuuden 
periaatteen käyttöönotto on tarpeen.

Todellisten kannustimien luomiseksi hankkeiden kehittämiseen kolmansissa maissa ei pitäisi 
soveltaa minkäänlaista rajaa hankittujen hyvitysten käytölle.

Tarkistus 706
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
25 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sopimuksia voidaan tehdä 
päästöoikeuksien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta yhteisön järjestelmän ja 
muiden sellaisten muissa maissa, 
osavaltioissa tai alueellisissa 
hallintoyksiköissä perustettujen 
kasvihuonekaasujen pakollisten 
päästökauppajärjestelmien välillä, joissa 
päästöjen absoluuttinen määrä on rajoitettu.

1 a. Sopimuksia voidaan tehdä 
päästöoikeuksien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta yhteisön järjestelmän ja 
vastaavien muiden sellaisten muissa 
maissa, osavaltioissa tai alueellisissa 
hallintoyksiköissä perustettujen 
kasvihuonekaasujen pakollisten 
päästökauppajärjestelmien välillä, joissa 
päästöjen absoluuttinen määrä on rajoitettu.

Or. en
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Perustelu

On rajoitettava muiden kasvihuonekaasujen päästöjärjestelmien kanssa tehtävät sopimukset 
sellaisiin, jotka tarjoavat saman luotettavuuden tason, mitä tulee päästöjä koskevien tietojen 
todentamiseen, ja joita säännellään samanlaisilla huutokauppamenettelyillä.

Tarkistus 707
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
25 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sopimuksia voidaan tehdä 
päästöoikeuksien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta yhteisön järjestelmän ja 
muiden sellaisten muissa maissa, 
osavaltioissa tai alueellisissa 
hallintoyksiköissä perustettujen 
kasvihuonekaasujen pakollisten 
päästökauppajärjestelmien välillä, joissa 
päästöjen absoluuttinen määrä on rajoitettu.

1 a. Sopimuksia voidaan tehdä 
päästöoikeuksien vastavuoroisesta 
tunnustamisesta yhteisön järjestelmän ja 
vastaavien muiden sellaisten muissa 
maissa, osavaltioissa tai alueellisissa 
hallintoyksiköissä perustettujen 
kasvihuonekaasujen pakollisten 
päästökauppajärjestelmien välillä, joissa 
päästöjen absoluuttinen määrä on rajoitettu.

Or. en

Perustelu

On rajoitettava muiden kasvihuonekaasujen päästöjärjestelmien kanssa tehtävät sopimukset 
sellaisiin, jotka tarjoavat saman luotettavuuden tason, mitä tulee päästöjä koskevien tietojen 
todentamiseen, ja joita säännellään samanlaisilla huutokauppamenettelyillä.
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Tarkistus 708
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten 

poisjättäminen

Pienten päästöjen aiheuttajien 
poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset,
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna.

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;
(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;
(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna 
tai jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;
(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
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kommentoitaviksi.
2. Jos kolmen kuukauden kuluttua siitä, 
kun tiedot on ilmoitettu julkisesti 
kommentoitavaksi, komissio ei esitä 
vastalausetta seuraavien kuuden 
kuukauden kuluessa, ilmoitus katsotaan 
hyväksytyksi.
Kun päästöoikeudet on palautettu sen 
ajanjakson osalta, jonka laitos on 
päästökauppajärjestelmässä, laitos jätetään 
järjestelmän ulkopuolelle ja jäsenvaltio ei 
saa enää myöntää sille ilmaisia 
päästöoikeuksia 10 a artiklan mukaisesti.

Kun päästöoikeudet on palautettu sen 
ajanjakson osalta, jonka laitos on 
päästökauppajärjestelmässä, laitos jätetään 
järjestelmän ulkopuolelle ja jäsenvaltio ei 
saa enää myöntää sille ilmaisia 
päästöoikeuksia 10 a artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Pienemmille polttolaitoksille myönnettävän poikkeuksen kynnystä olisi nostettava 
suunnitelluista 10 000 tonnista 25 000 tonniin hiilidioksidipäästöjä. Tämä merkitsee 
huomattavaa helpotusta pienempien laitosten toiminnanharjoittajien taakkaan, sillä 
päästökauppajärjestelmä kattaa edelleen yli 97 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. 

Tarkistus 709
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten 

poisjättäminen

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 

1. Jäsenvaltiot jättävät yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 50 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
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kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 50 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 50 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Alle 50 000 tonnin pienten päästöjen aiheuttajien osallistuminen ei ole kustannustehokasta, 
koska EU:n päästökauppajärjestelmän normien mukainen päästöjen tarkkailu- ja 
raportointitaakka ja hallinnolliset kustannukset sallimisesta, kolmansien osapuolien 
todentamisesta ja kaupinnasta / osallistumisesta huutokauppaan ylittävät niiden 
osallistumisesta saatavien hyötyjen rahassa mitatun arvon. Vaikka 95 prosenttia 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen päästöistä katetaan edelleen, 50 000 tonnin 
päästökynnys jättää noin 75 prosenttia laitoksista päästökauppajärjestelmään liittyvän 
raskaan taakan ulkopuolelle (EEA:n kertomus 2007).
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Tarkistus 710
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna, jos 
asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat 
edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä on 
otettu käyttöön sen arvioimiseksi, ovatko 
minkään laitokset päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.
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Or. en

Tarkistus 711
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna, jos 
asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat 
edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;
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(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Tarkistus 712
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 25 
megawattia ja joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna, jos 
asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat
edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen; 

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
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hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arvioinnissa (SEC(2008)52) Euroopan komissio toteaa, että hallinnollisten 
kustannusten väheneminen EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumatonta päästötonnia 
kohden oli liian vähäistä 25 000 tonnin kynnyksen (verrattuna 10 000 tonniin) 
käyttöönottamiseksi. Komission asiakirjassa ei kuitenkaan tarkastella suurten 
hiilidioksidipäästöjen aiheuttajien epävarmuutta. Kyseinen epävarmuus voi olla samaa 
luokkaa kuin kokonaishiilidioksidipäästöt laitoksista, joiden päästöt ovat alle 
25 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Lisäksi ulkopuolelle jätetyt laitokset kuuluvat automaattisesti muiden päästövähennystoimien 
piiriin EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla.

Tarkistus 713
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 25 
megawattia ja joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
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kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

jokaisena kolmena edeltävänä vuonna, jos 
asianomainen jäsenvaltio täyttää seuraavat 
edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Vaikutusten arvioinnissa (SEC(2008)52) Euroopan komissio toteaa, että hallinnollisten 
kustannusten väheneminen EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumatonta päästötonnia 
kohden oli liian vähäistä 25 000 tonnin kynnyksen (verrattuna 10 000 tonniin) 
käyttöönottamiseksi. Komission asiakirjassa ei kuitenkaan tarkastella suurten 
hiilidioksidipäästöjen aiheuttajien epävarmuutta. Kyseinen epävarmuus voi olla samaa 
luokkaa kuin kokonaishiilidioksidipäästöt laitoksista, joiden päästöt ovat alle 
25 000 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Lisäksi ulkopuolelle jätetyt laitokset kuuluvat automaattisesti muiden päästövähennystoimien 
piiriin EU:n päästökauppajärjestelmään kuulumattomilla aloilla.
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Tarkistus 714
David Martin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten päästöjen aiheuttajien

poisjättäminen
1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
nimellinen lämpöteho tai tavanomainen 
toimintakapasiteetti on pienempi kuin 25 
megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
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kommentoitaviksi. kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 715
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten päästöjen aiheuttajien

poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
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toimenpiteet; toimenpiteet;
(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

All installations should be eligible to apply for exclusion. Raising the emission threshold to 
25,000 tonnes will remove 6300 (rather than 4200) small installations from the administrative 
burden of the system but only remove 2.4% of total emissions. An amendment to Article 9a is 
required to make a corresponding downward adjustment to the overall cap. The additional 
capacity threshold should be removed as it is not always a good indicator of emissions. For 
example, many hospitals and universities have back-up generators above 25MW which only 
exist for use in case of emergencies.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 716
Avril Doyle

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten polttolaitosten

poisjättäminen

Vastaavien toimenpiteiden kohteena 
olevien pienten laitosten poisjättäminen

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
nimellinen lämpöteho on pienempi kuin 25 
megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.
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Myös sairaalat voidaan jättää 
järjestelmän ulkopuolelle, jos ne 
toteuttavat vastaavia toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Olisi painotettava enemmän sairaaloiden tarvetta ylläpitää huomattavaa 
valmiuskapasiteettia, jota käytetään sähkökatkosten aikana. Sairaaloiden 
valmiuskapasiteettia on pidettävä yllä moitteettomasti ja sen on oltava valmiina käyttöön, 
mikä merkitsee, että sairaaloiden lämpökattiloita tavallisesti vaihdetaan ja generaattoreita 
testataan ympäri vuoden. EU:n päästökauppajärjestelmää koskevissa säännöissä olisi 
otettava tämä huomioon ja huomattava, että sairaaloiden valmiusvarusteiden täyttä 
kapasiteettia käytetään harvoin. Tarkistuksella vältetään tilanne, jossa sairaaloita 
rangaistaan niiden "potentiaalista" päästöihin eikä niiden tosiasiallisista päästöistä. 

Tarkistus 717
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 50 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
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ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vähentää pienempien päästöjen aiheuttajien hallinnollista taakkaa. Kun on 
käytettävissä vastaavia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, pienemmille 
päästöjen aiheuttajille olisi annettava mahdollisuus valita, osallistuvatko ne 
päästökauppajärjestelmään. Pienemmillä päästöjen aiheuttajilla on huomattava osuus 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien laitosten lukumäärästä, vaikka ne vastaavat 
ainoastaan 2,5 prosentista päästöistä.

Tarkistus 718
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 

1. Polttolaitokset, joita käytetään liitteessä 
I lueteltuihin toimintoihin, jätetään
yhteisön järjestelmän ulkopuolelle, jos
niiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 50 megawattia ja niiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta raaka-aineiden 
väistämättömiä hiilidioksidipäästöjä sekä
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
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sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta raaka-aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta raaka-
aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Huutokauppatulot antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden investoida ympäristöystävällisiin 
aloitteisiin EU:ssa ja investoida teknologian siirtoon, jolla pyritään ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen muissa kuin liitteen I maissa, sekä auttaa kehitysmaita mukautumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin seurauksiin.
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Tarkistus 719
Nicodim Bulzesc

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Polttolaitokset, joita käytetään liitteessä 
I lueteltuihin toimintoihin, jätetään
yhteisön järjestelmän ulkopuolelle, jos
niiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 50 megawattia ja niiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta raaka-aineiden 
väistämättömiä hiilidioksidipäästöjä sekä
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta raaka-aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta raaka-
aineiden väistämättömiä 
hiilidioksidipäästöjä sekä päästöjä 
biomassasta, ovat 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai 
enemmän minä tahansa kalenterivuonna tai 
jos vastaavia toimenpiteitä ei enää 
toteuteta, laitos otetaan takaisin 
järjestelmään;
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(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot jättävät 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;
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(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen 25 000 hiilidioksiditonniin vuodessa vähentäisi osallistujien kokonaismäärää 
55 prosentilla mutta järjestelmän piiriin kuuluvia päästöjä vain 2,4 prosentilla. Ei vain 
polttolaitoksille vaan kaikille laitoksille, jotka kuuluvat EU:n päästökauppajärjestelmään, 
olisi annettava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle. Tämä vastaa johdanto-osan 
10 kappaletta, jossa ei rajoiteta kyseistä säännöstä pelkästään polttolaitoksiin.

Tarkistus 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000

1. Jäsenvaltiot jättävät 
toiminnanharjoittajan pyynnöstä yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
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hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen 25 000 hiilidioksiditonniin vuodessa vähentäisi osallistujien kokonaismäärää 
55 prosentilla mutta järjestelmän piiriin kuuluvia päästöjä vain 2,4 prosentilla. Ei vain 
polttolaitoksille vaan kaikille laitoksille, jotka kuuluvat EU:n päästökauppajärjestelmään, 
olisi annettava mahdollisuus jättäytyä järjestelmän ulkopuolelle. Tämä vastaa johdanto-osan 
10 kappaletta, jossa ei rajoiteta kyseistä säännöstä pelkästään polttolaitoksiin.
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Tarkistus 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot jättävät yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, jotka 
vastaavat mitä tahansa liitteeseen I 
sisältyvää toimintoa ja kun sitä pyydetään, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä prosesseista ja biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä prosesseista ja
biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
prosesseista ja biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. es
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Perustelu

"Nimellisen lämpötehon" käsitettä olisi vaikea standardoida. Mitä tulee hiilidioksidipäästöjä 
koskevaan rajaan, Ecofysin heinäkuussa 2007 tekemä tutkimus osoitti, että 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuotuisella kynnyksellä saavutettaisiin merkittävästi 
korkeampi suorituskyky. Samassa tutkimuksessa todetaan, että 57 prosenttia laitoksista 
aiheuttaa vähemmän kuin 25 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja vastaa vähemmästä kuin 
5 prosentista direktiivin soveltamisalaan kuuluvista päästöistä. Raaka-aineista peräisin 
olevat prosessipäästöt ovat luontaisia tuotantoprosessille eikä niitä voi vähentää.

Tarkistus 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet sekä laitoksen omistajan 
hyväksynnän, jossa tämä ilmoittaa 
haluavansa jäädä järjestelmän 
ulkopuolelle;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;
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(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

10 000 tonnin taso kohdistuu lukuisiin pieniin laitoksiin ja johtaa tarpeettomiin hallinnollisiin 
ja taloudellisiin taakkoihin lisäämättä merkittävällä tavalla tavoitteena olevia päästömääriä.

Tarkistus 724
John Bowis, John Purvis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut päästöt, lukuun ottamatta 
päästöjä biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;
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(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarvioinnissa tunnustetaan, että on kustannustehokasta antaa alle 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia aiheuttaville laitoksille mahdollisuus jättäytyä EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle. Pienten päästöjen aiheuttajien olisi silti edelleen 
sitouduttava vähennysten toteuttamiseen, mutta se voidaan saavuttaa muilla, kevyemmillä 
menetelmillä.

Tarkistus 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
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kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Tarkistus 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle laitokset, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
jokaisena kolmena edeltävänä vuonna ja 
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hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

joihin sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. en

Perustelu

Katsomme, että ei ole perusteita rajoittaa tätä säännöstä koskemaan vain polttolaitoksia. Sitä 
on sovellettava kaikkiin laitoksiin riippumatta niiden alasta tai tyypistä. Lisäksi katsomme, 
että 25 000 tonnin raja parantaa entisestään järjestelmän tehokkuutta jättämällä ulkopuolelle 
merkittävän määrän laitoksia, jotka kuitenkin ovat vähentäneet päästöjä.
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Tarkistus 727
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho tai 
tavanomainen toimintakapasiteetti on 
pienempi kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. fr
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Perustelu

Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että järjestely, jossa vähemmän kuin 25 000 tonnia 
päästöjä aiheuttavat laitokset voidaan jättää päästökauppadirektiivin ulkopuolelle, on 
taloudellisesti edullinen ratkaisu.

Jos olosuhteet edellyttävät, on otettava huomioon kaikkien päästölähteiden erityistarpeet ja 
ympäristöä koskevia edellytyksiä on mukautettava siten, että mahdollistetaan pienille lähteille 
parhaat taloudelliset vaihtoehdot.

Tarkistus 728
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(a) se ilmoittaa komissiolle jokaisen 
tällaisen laitoksen ja toteutetut vastaavat 
toimenpiteet;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi,
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
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hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

(d) se julkaisee a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot julkisesti 
kommentoitaviksi.

Or. de

Perustelu

Pienemmille polttolaitoksille myönnettävän poikkeuksen kattoa olisi nostettava suunnitelluista 
10 000 tonnista 25 000 tonniin hiilidioksidipäästöjä. Tämä merkitsee huomattavaa helpotusta 
näiden laitosten toiminnanharjoittajien taakkaan, ja kattaa edelleen yli 97 prosenttia 
hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi olisi tehtävä selväksi toimenpiteet, joilla on saavutettavissa 
vastaavia päästövähennyksiä. Koska näitä laitoksia koskeva poikkeus perustuu niiden 
rajalliseen vaikutukseen ilmastoon, edellytysten olisi oltava sellaisia, että ne on helppo 
täyttää.

Tarkistus 729
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 50 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

Or. hu
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Tarkistus 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden 
toimivaltaiselle viranomaiselle raportoidut 
päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat vähemmän kuin 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot jättävät asianomaisten 
toiminnanharjoittajien pyynnöstä yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden toimivaltaiselle viranomaiselle 
raportoidut vuotuiset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 
25 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
keskimäärin vuosina 2008–2012 ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että ulkopuolelle jättämistä koskevan pyynnön olisi oltava edellytykset täyttävän 
toiminnanharjoittajan oma päätös eikä asianomaisen valtion yksipuolisesti tekemä päätös.
10 000 tonnin kynnys on aivan liian alhainen ja johtaa siihen, että lukuisalle joukolle pieniä 
päästöjen aiheuttajia koituu hallinnollisia ja taloudellisia kustannuksia, vaikka niillä ei ole 
merkittävää vaikutusta kyseessä olevien päästöjen kokonaismäärään. 
Hiilidioksidiekvivalentin 25 000 tonnin vuotuisella kynnyksellä saavutetaan parempi 
kustannustehokkuussuhde. 
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Tarkistus 731
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle polttolaitokset, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 25 megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

1. Jäsenvaltiot voivat jättää yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle direktiivin 
2004/8/EY mukaiset tehokkaat 
yhteistuotantolaitokset, joiden nimellinen 
lämpöteho on pienempi kuin 35 
megawattia. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 
jättää yhteisön järjestelmän ulkopuolelle 
polttolaitokset, joiden nimellinen 
lämpöteho on pienempi kuin 25 
megawattia, joiden toimivaltaiselle 
viranomaiselle raportoidut päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, ovat 
vähemmän kuin 10 000 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia jokaisena 
kolmena edeltävänä vuonna ja joihin 
sovelletaan toimenpiteitä, joilla on 
saavutettavissa vastaavia 
päästövähennyksiä, jos asianomainen 
jäsenvaltio täyttää seuraavat edellytykset:

Or. en

Perustelu

Tehokas yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoyksikkö, jonka nimellinen lämpöteho on 
35 MW, tuottaa saman määrän lämpöä kuin erillinen teollisuuslämpökattila, jonka teho on 
alle 20 MW, mikä ei kuulu päästökauppajärjestelmän ja siihen liittyvien velvoitteiden piiriin. 
Jäsenvaltioiden pitäisi voida jättää tällaiset laitokset järjestelmän ulkopuolelle, jos niiden 
sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään estäisi merkittävällä tavalla toiminnanharjoittajia 
investoimasta tehokkaisiin yhdistettyihin sähkön ja lämmön tuotantoyksiköihin, jotka kaiken 
kaikkiaan säästäisivät hiilidioksidipäästöjä verrattuna siihen, että lämpöä tuotetaan 
erillisellä lämpökattilalla.
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Tarkistus 732
Antonio De Blasio

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 50 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

Or. hu

Tarkistus 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

(b) se vahvistaa, että tarkkailujärjestelyjä 
on otettu käyttöön sen arvioimiseksi, 
ovatko minkään laitokset päästöt, lukuun 
ottamatta päästöjä biomassasta, 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna;

Or. fr
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Tarkistus 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 10 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

(c) se vahvistaa, että jos minkä tahansa 
laitoksen päästöt, lukuun ottamatta päästöjä 
biomassasta, ovat 25 000
hiilidioksidiekvivalenttitonnia tai enemmän 
minä tahansa kalenterivuonna tai jos 
vastaavia toimenpiteitä ei enää toteuteta, 
laitos otetaan takaisin järjestelmään;

Or. fr

Tarkistus 735
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.

Kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisen 
myötä voimaan tulevat muutokset
1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat 
vähennysten vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 
kohtaa sovelletaan. 
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2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.
3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen 
hanketyyppien lisäksi käyttää tarvittaessa 
muita hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. pl
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Perustelu

Entistä tiukemmat vaatimukset, vaikka niitä edellytettäisiin kansainvälisissä sopimuksissa, 
ovat turhia niille jäsenvaltioille, joille yhteisön asiakirjoissa tähän asti ehdotetut 
päästövähennykset ovat liian vaativia, ja mahdollisesti muodostavat vakavan esteen niiden 
talouden kehitykselle.

Tarkistus 736
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, komissio esittää 
ehdotuksen tämän direktiivin 
tarkistamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.
3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
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kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen 
hanketyyppien lisäksi käyttää tarvittaessa 
muita hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kannatamme voimakkaasti neuvotteluprosessia, jossa sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, 
jotta varmistetaan kaikkien sidosryhmien asianmukainen osallistuminen. On harkittava 
tarkoin, saavutettiinko Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2007 tekemien päätelmien 
seurauksena tehdyllä kansainvälisellä sopimuksella tiukempi tavoite. 

Lisäksi on keskusteltava uudelleen ja perusteellisesti siitä, mikä on 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien ja kuulumattomien alojen uusien tavoitteiden taso, 
samoin kuin hiilivuodosta.

Tarkistus 737
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 

Jos kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta, joka johtaa 
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vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat verrattavissa 
Eurooppa-neuvoston sopimiin vähennysten
tasoihin, ei saada tehdyksi, lineaarisesti 
vähennettävän määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 20 
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, joita 
edellytetään tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ponnistukset 
määritellään vuoden 2005 todennettujen 
päästöjen mukaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.
3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
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2–5 kohdassa tarkoitettujen 
hanketyyppien lisäksi käyttää tarvittaessa 
muita hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Jos kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan, EU:n päästökauppajärjestelmän päästörajan 
olisi oltava johdonmukainen sen tavoitteen kanssa, joka koskee kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Tarkistus 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Jos kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat verrattavissa 
Eurooppa-neuvoston sopimiin vähennysten
tasoihin, ei saada tehdyksi, lineaarisesti 
vähennettävän määrän on vastattava 
kasvihuonekaasujen vähentämistä 
koskevaa yhteisön laajuista tavoitetta, 
jonka mukaisesti kasvihuonekaasuja 
pyritään vähentämään vähintään 20 
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2020 mennessä, siten että yhteisön 
järjestelmään kuuluvat alat toteuttavat 
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kaksi kolmasosaa päästöjen 
vähentämisponnistuksista, joita 
edellytetään tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Ponnistukset 
määritellään vuoden 2005 todennettujen 
päästöjen mukaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.
3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen 
hanketyyppien lisäksi käyttää tarvittaessa 
muita hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Jos kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan, EU:n päästökauppajärjestelmän päästörajan 
olisi oltava johdonmukainen sen tavoitteen kanssa, joka koskee kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Tarkistus 739
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, komissio toteuttaa 
kattavan vaikutusten arvioinnin näiden 
vähennysten täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten määräysten 
taloudellisista vaikutuksista sekä 
mainitussa kansainvälisessä 
sopimuksessa sovittujen muiden 
toimenpiteiden vaikutuksista.

Vaikutusten arvioinnissa määritetään, 
täyttyvätkö seuraavat edellytykset:
– kansainvälisen sopimuksen on sidottava 
kaikkia maita, joilla on tai jotka aikovat 
kehittää tuotantoa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;
– kansainvälisessä sopimuksessa
– on asetettava kehittyneille maille tämän 
direktiivin liitteessä I mainituilla aloilla 
vastaavat rajoitukset kuin Euroopan 
unionissa;
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– on edellytettävä, että tämän direktiivin 
liitteessä I mainituilla aloilla etenkin 
taloudellisesti edistyneimmät kehitysmaat 
osallistuvat erityisten vastuidensa ja 
kykyjensä mukaisessa suhteessa;
– näitä kehittyneiden maiden sitoumuksia 
ja kehitysmaiden, erityisesti taloudellisesti 
edistyneimpien kehitysmaiden, osuuksia
– mitataan ja tarkastetaan 
kansainvälisesti tunnustetuilla 
menetelmillä
– ja niistä tiedotetaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa
seuraavan vuoden aikana ja samassa 
kohdassa tarkoitetun vaikutusten 
arvioinnin tulokset huomioon ottaen, 
erityisesti jos kolme mainittua edellytystä 
täyttyvät, komissio ehdottaa määrän 
muuttamista siten, että osa yhteisön 
päästöoikeuksien määrästä
9 ja 9a artiklan mukaisesti vuonna 2020
vaikuttaa sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävään kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaisvähennykseen, johon yhteisö 
sitoutuu kansainvälisessä sopimuksessa.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.
4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen hanketyyppien 
lisäksi käyttää tarvittaessa muita 
hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.

4. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vaikutusten arvioinnin tulokset huomioon 
ottaen, erityisesti jos kolme mainittua 
edellytystä täyttyvät, komissio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joiden mukaan 
yhteisön toiminnanharjoittajat voivat 11 a 
artiklan 2–5 kohdassa tarkoitettujen 
hanketyyppien lisäksi käyttää tarvittaessa 
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muita hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Jos kansainvälinen sopimus tehdään, EU:lle ja muille osapuolille asetetaan uusia velvoitteita. 
Tämän vuoksi on tärkeää toteuttaa kattava vaikutusten arviointi, jotta yksityiskohtaiset 
täytäntöönpanojärjestelyt arvioidaan ja tarkastellaan mahdollisia seurauksia, olivat ne 
luonteeltaan minkälaisia tahansa. On välttämätöntä määrittää perusteet, joilla sopimuksen 
onnistumista arvioidaan. Yhteisön on myös kerrottava nousevan talouden maille asetettavista 
erityisistä odotuksista, koska niitä ei voida asettaa samalle viivalle kaikkien muiden 
kehitysmaiden kanssa siinä suhteessa, mihin ponnisteluihin niiden on sitouduttava.

Tarkistus 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1–3 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
vähennysten vähimmäistasot 9 artiklan 
nojalla, tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 



PE409.679v01-00 74/114 AM\735217FI.doc

FI

pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 20 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 40 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 10 
prosenttiin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

Or. en

Tarkistus 741
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvihuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot kaikkien niiden maiden 
osalta, joiden toiminta liitteissä 1 ja 3 
tarkoitetuilla aloilla on huomattavaa, ja 
kun komissio on osoittanut, että tämä 
sopimus johtaa muissa valtioissa liitteissä 
1 ja 3 tarkoitetuilla aloilla vastaavaan 
hiilidioksidia koskevaan 
kustannusrasitukseen, 2, 3 ja 4 kohtaa 
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sovelletaan.

Or. de

Perustelu

Seuraavista kohdista johtuvia muutoksia ei pitäisi tehdä automaattisesti, kun kansainvälinen 
sopimus tehdään. Pikemminkin on laadittava perusteet, joiden on täytyttävä, ennen kuin 
muutoksia voidaan tehdä. Vähimmäisedellytyksenä on, että liitteessä I eritellyillä aloilla olisi 
oltava vertailukelpoisia kustannuksia kaikissa Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa.

Tarkistus 742
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, komissio toteuttaa 
kattavan vaikutusten arvioinnin näiden 
vähennysten täytäntöönpanoa koskevien 
yksityiskohtaisten määräysten 
taloudellisista vaikutuksista sekä 
mainitussa kansainvälisessä 
sopimuksessa sovittujen muiden 
toimenpiteiden vaikutuksista.

Vaikutusten arvioinnissa määritetään, 
täyttyvätkö seuraavat edellytykset:
– kansainvälisen sopimuksen on sidottava 
kaikkia maita, joilla on tai jotka aikovat 
kehittää tuotantoa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;
– kansainvälisessä sopimuksessa
– on asetettava kehittyneille maille tämän 
direktiivin liitteessä I mainituilla aloilla 
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vastaavat rajoitukset kuin Euroopan 
unionissa;
– on edellytettävä, että tämän direktiivin 
liitteessä I mainituilla aloilla etenkin 
taloudellisesti edistyneimmät kehitysmaat 
osallistuvat erityisten vastuidensa ja 
kykyjensä mukaisessa suhteessa;
– näitä kehittyneiden maiden sitoumuksia 
ja kehitysmaiden, erityisesti taloudellisesti 
edistyneimpien kehitysmaiden, osuuksia
– mitataan ja tarkastetaan
kansainvälisesti tunnustetuilla 
menetelmillä
– ja niistä tiedotetaan.

Or. fr

Perustelu

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 743
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka täyttää 
liitteessä I a luetellut vähimmäisperusteet 
ja joka johtaa vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
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Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Liitteessä I a määritellään perusteet kansainvälistä sopimusta varten.

Tarkistus 744
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka täyttää 
liitteessä I a luetellut vähimmäisperusteet 
ja joka johtaa vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Liitteessä I a määritellään perusteet kansainvälistä sopimusta varten.
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Tarkistus 745
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö ja sen jäsenvaltiot tekevät
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen allekirjoitus- ja ratifiointiprosessi olisi suoritettava sekä yhteisössä että sen 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 746
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos yhteisö tekee kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan.

1. Jos yhteisö ja sen jäsenvaltiot tekevät
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, joka johtaa 
vuoteen 2020 mennessä 
kasvuhuonekaasujen pakollisiin 
vähennyksiin, jotka ovat suurempia kuin 
Eurooppa-neuvoston sopimat vähennysten 
vähimmäistasot, 2, 3 ja 4 kohtaa 
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sovelletaan.

Or. en

Perustelu

Sopimuksen allekirjoitus- ja ratifiointiprosessi olisi suoritettava sekä yhteisössä että sen 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuuden kuukauden kuluessa 
sellaisen kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen tekemisestä, 
joka johtaa kasvihuonekaasujen 
pakollisiin vähennyksiin, jotka ylittävät 
3 artiklan mukaisesti saavutettavat 
vähennykset, komissio antaa 
lainsäädäntöehdotuksen kunkin 
jäsenvaltion osallistumisesta yhteisön 
ylimääräisiin vähennyspyrkimyksiin, jotka 
hyväksytään perustamissopimuksen 
251 artiklassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tavoite 30 prosentin vähennyksestä kansainvälisen sopimuksen puitteissa on poliittinen 
päätös, jolla on merkittäviä vaikutuksia, ja siksi sen pitäisi olla yhteispäätösmenettelyssä eikä 
käyttää automaattista menetelmää.
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Tarkistus 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoite 30 prosentin vähennyksestä kansainvälisen sopimuksen puitteissa on poliittinen 
päätös, jolla on merkittäviä vaikutuksia, ja siksi sen pitäisi olla yhteispäätösmenettelyssä eikä 
käyttää automaattista menetelmää.
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Tarkistus 749
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa
seuraavan vuoden aikana ja samassa 
kohdassa tarkoitetun vaikutusten 
arvioinnin tulokset huomioon ottaen, 
erityisesti jos kolme mainittua edellytystä 
täyttyvät, komissio ehdottaa määrän 
muuttamista siten, että osa yhteisön 
päästöoikeuksien määrästä
9 ja 9a artiklan mukaisesti vuonna 2020
vaikuttaa sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävään kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaisvähennykseen, johon yhteisö 
sitoutuu kansainvälisessä sopimuksessa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus tehty johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 750
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen voimaantuloa
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seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

seuraavan vuoden aikana komissio antaa 
näiden vähennysten saavuttamiseksi 
käytettyjen keinojen 
kustannustehokkuutta koskevan kattavan 
vaikutusten arvioinnin sekä muiden 
kansainvälisessä sopimuksessa 
täsmennettyjen keinojen vaikutusten 
perusteella Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, 
jossa ehdotetaan ylimääräisiä 
vähennyksiä yhteisön päästöoikeuksien 
määrään vuonna 2020 ottaen huomioon
yhteisön 20 prosentin tavoitteen ylittävän
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut.

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä sopimusta koskevien neuvottelujen päätelmiin ei pidä vastata automaattisesti 
vaan poliittisen arvioinnin ja parlamentin ja neuvoston välisen yhteispäätösmenettelyn 
jälkeen.

Tarkistus 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana komissio antaa 
näiden vähennysten saavuttamiseksi 
käytettyjen keinojen 
kustannustehokkuutta koskevan kattavan 
vaikutusten arvioinnin sekä muiden 
kansainvälisessä sopimuksessa 
täsmennettyjen keinojen vaikutusten 
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ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

perusteella Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, 
jossa ehdotetaan ylimääräisiä 
vähennyksiä yhteisön päästöoikeuksien 
määrään vuonna 2020 ottaen huomioon
yhteisön 20 prosentin tavoitteen ylittävän
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut. 

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä sopimusta koskevien neuvottelujen päätelmiin ei pidä vastata automaattisesti 
vaan poliittisen arvioinnin ja parlamentin ja neuvoston välisen yhteispäätösmenettelyn 
jälkeen.

Tarkistus 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana komissio antaa 
näiden vähennysten saavuttamiseksi 
käytettyjen keinojen 
kustannustehokkuutta koskevan kattavan 
vaikutusten arvioinnin sekä muiden 
kansainvälisessä sopimuksessa 
täsmennettyjen keinojen vaikutusten 
perusteella Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen, 
jossa ehdotetaan ylimääräisiä 
vähennyksiä yhteisön päästöoikeuksien 
määrään vuonna 2020 ottaen huomioon
yhteisön 20 prosentin tavoitteen ylittävän
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen, johon yhteisö on 
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kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut. 

Or. en

Perustelu

Kansainvälistä sopimusta koskevien neuvottelujen päätelmiin ei pidä vastata automaattisesti 
vaan poliittisen arvioinnin ja parlamentin ja neuvoston välisen yhteispäätösmenettelyn 
jälkeen.

Tarkistus 753
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää mukautetaan siten, että otetaan 
huomioon kansainvälisen sopimuksen 
sisältö ja jäsenvaltioiden Kioton 
pöytäkirjaa koskevat saavutukset 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lisää selkeyttä 20–30 prosentin käynnistysmekanismin suhteen sen jälkeen, kun 
hyväksytään uusi kansainvälinen sopimus, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden Kioton 
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pöytäkirjan mukaisten saavutusten epäsuhtaisuus. Kyseinen mukautus on tehtävä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 754
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin 
yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 
9 ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää mukautetaan siten, että otetaan 
huomioon kansainvälisen sopimuksen 
sisältö ja jäsenvaltioiden Kioton 
pöytäkirjaa koskevat saavutukset 
perustamissopimuksen 251 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan lisää selkeyttä 20–30 prosentin käynnistysmekanismin suhteen sen jälkeen, kun 
hyväksytään uusi kansainvälinen sopimus, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden Kioton 
pöytäkirjan mukaisten saavutusten epäsuhtaisuus. Kyseinen mukautus on tehtävä 
yhteispäätösmenettelyssä.
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Tarkistus 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 20 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
30 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys tai yli 30 prosentin 
tavoitteen ylittävä vähennys, jos
kansainvälisessä sopimuksessa 
velvoitetaan yhteisö sellaiseen 
vähennykseen, kerrottuna sillä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että 20 prosentin tavoitetta nostetaan ainakin 30 prosenttiin, jos 
kansainvälinen sopimus saadaan aikaan.
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Tarkistus 756
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 20 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä 
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 30 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin neljännen arviointikertomuksen mukaan 
lämpötilan nousu pysyy 50 prosentin todennäköisyydellä +2 celsiusasteessa, jos 
teollisuusmaat vähentävät vuoteen 2020 mennessä sisäisiä päästöjään 25–40 prosenttia 
verrattuna vuoteen 1990 ja lisäksi liitteen I ulkopuoliset maat poikkeavat huomattavasti 
totutusta toimintatavasta. Vähennyksistä tulee kalliimpia niiden viivästyessä, minkä vuoksi 
EU:n olisi otettava 30 prosentin vähennystavoite lähtökohdaksi kotimaisille toimille.
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Tarkistus 757
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen tekemistä
seuraavan vuoden aikana lineaarista 
määrää korotetaan siten, että yhteisön 
päästöoikeuksien määrä vuonna 2020 on 
pienempi kuin 9 artiklan mukaisesti 
vahvistettu määrä, eli päästöoikeuksien 
määrällä, joka on yhtä suuri kuin yhteisön 
sen 20 prosentin tavoitteen ylittävä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun komission 
analyysin esittämistä seuraavan vuoden 
aikana lineaarista määrää korotetaan siten, 
että yhteisön päästöoikeuksien määrä 
vuonna 2020 on pienempi kuin 9 artiklan 
mukaisesti vahvistettu määrä, eli 
päästöoikeuksien määrä, joka on yhtä suuri 
kuin yhteisön sen 20 prosentin tavoitteen 
ylittävä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennys, johon yhteisö on 
kansainvälisessä sopimuksessa sitoutunut, 
kerrottuna sillä kasvihuonekaasupäästöjen 
kokonaisvähennyksen osuudella, joka 
yhteisön järjestelmällä on saavutettavissa 9 
ja 9 a artiklan mukaisesti. Tämä järjestely 
tulee voimaan ainoastaan siinä 
tapauksessa, että komission analyysi 
esitetään ennen vuotta [2015].

Or. de

Perustelu

Mitä myöhemmin vuotuisen vähennystekijän nostaminen tapahtuu, sitä jyrkempi tarvittavasta 
vähennyskäyrästä tulee ja sitä voimakkaampi on päästöoikeuksien määrän vähennyksen 
vaikutus päästöoikeuksien hintoihin. Jotta teollisuudelle ei koituisi tästä suhteetonta taakkaa, 
sopimuksen voimaantulolle olisi asetettava määräaika.
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Tarkistus 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
kansainvälinen sopimus on valtioiden 
välinen sopimus, joka johtaa 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, 
tarkkailtavissa ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.
Tällaiseen kansainväliseen sopimukseen 
olisi sisällyttävä vähimmäismäärä 
maailmanlaajuista alakohtaista tuotantoa.
Tällaisen kansainvälisen sopimuksen 
osapuolina olevat valtiot sopivat 
täytäntöönpano- ja valvontajärjestelyistä, 
joista aiheutuu vastaavansuuruinen 
taakka kansainväliselle kilpailulle alttiina 
oleville teollisuudenaloille.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisellä sopimuksella voidaan estää hiilivuoto vain, jos se täyttää tietyt kriteerit, 
joilla kilpailevat alat asetetaan samanarvoiseen asemaan.
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Tarkistus 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 
kansainvälinen sopimus on valtioiden 
välinen sopimus, joka johtaa 
suuruudeltaan ilmastonmuutoksen 
rajoittamisen edellyttämiin, 
tarkkailtavissa ja todennettavissa oleviin 
päästövähennyksiin, joihin sovelletaan 
pakollisia valvontajärjestelyjä.
Tällaiseen kansainväliseen sopimukseen 
olisi sisällyttävä vähimmäismäärä 
maailmanlaajuista alakohtaista tuotantoa.
Tällaisen kansainvälisen sopimuksen 
osapuolina olevat valtiot sopivat 
täytäntöönpano- ja valvontajärjestelyistä, 
joista aiheutuu vastaavansuuruinen 
taakka kansainväliselle kilpailulle alttiina 
oleville teollisuudenaloille.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisellä sopimuksella voidaan estää hiilivuoto vain, jos se täyttää tietyt kriteerit, 
joilla kilpailevat alat asetetaan samanarvoiseen asemaan.
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Tarkistus 760
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus tehty johdonmukaisuuden vuoksi.

Tarkistus 761
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat 
jäsenvaltioiden niille kaudeksi 2008–2012 
jakamien hyödyntämättömien 
sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen ohella käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
vähennyksistä enintään 70 prosenttiin asti
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2 kohdan ja 9 artiklan mukaisesti 
jaettavien päästöoikeuksien määrässä.

Or. en

Perustelu

Kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden saavuttaminen EU:n päästökauppasektorilla 
siten, että käytetään vain vähän CDM/JI-hankkeita, johtaa erittäin suureen hiilidioksidin 
lisääntymiseen ja sähkön hintojen nousuun. Hintojen nousun hidastamiseksi tarvitaan 
merkittäviä määriä CDM-hankkeita. On saavutettava 70 prosenttia 
kokonaisvähennystavoitteesta vuoteen 1990 verrattuna. Menestyvää kehitystä jatkaakseen 
CDM-teollisuus tarvitsee selvän merkin siitä, että CDM/JI-hankkeita jatketaan huomattavissa 
määrin myös vuoden 2012 jälkeen. Muutoin kansainvälinen ilmastonsuojelu joutuu kärsimään 
vakavasta takaiskusta.

Tarkistus 762
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
ainoastaan Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä, 24 a artiklan mukaisia 
sisäisiä tasoitushyvityksiä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

Or. en

Perustelu

Päästökauppajärjestelmässä on käytettävä sisäisiä hyvityksiä päästövähennysten 
edistämiseksi päästökauppajärjestelmän sisällä. Vakiintuneet toiminnanharjoittajat valitsevat 
halvimmat tasoitushyvitykset (CDM tai sisäiset hyvitykset), jotka ovat samanarvoiset.
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Tarkistus 763
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä, jotka on saatu uusiutuvia 
energialähteitä ja kysynnän tehokkuutta 
koskevista hankkeista kolmansista maista, 
jotka ovat tehneet kansainvälisen 
sopimuksen enintään puoliväliin 2 kohdan 
mukaisesti toteutettavista yhteisön yli 
30 prosentin 
kokonaisvähentämispyrkimyksistä,
lukuun ottamatta suurista 
vesivoimahankkeista saatuja sertifioituja 
päästövähennyksiä.

Or. en

Perustelu

Olisi epäjohdonmukaista sallia ulkoiset vähennykset sellaisille teollisuudenaloille, jotka ovat 
alttiita hiilivuodolle. Puhtaan kehityksen mekanismin etujen tunnustaminen näillä aloilla voisi 
todellisuudessa tarkoittaa taloudellisia kannusteita, joilla edistetään hiilivuotoa.

Tarkistus 764
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
ainoastaan 4 kohdan mukaisesti 
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päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

hyväksyttyjä Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä kolmansista maista, 
jotka ovat tehneet kansainvälisen 
sopimuksen enintään puoliväliin 2 kohdan 
mukaisesti toteutettavasta vähennystasosta.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittajat voivat käyttää ainoastaan Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä, päästövähennysyksikköjä tai muita 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat tehneet kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin tämän kohdan mukaisesti toteutettavasta vähennystasosta.

Tarkistus 765
Evangelia Tzampazi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
ainoastaan Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

Or. el

Perustelu

Rajoittamalla CDM-hankkeet ja ERU:t pelkästään Gold Standard -tyyppiseen sertifiointiin 
taataan, että käytetään vain korkealaatuisia yksiköitä, mikä voisi johtaa todelliseen päästöjen 
lisävähennykseen ja myös kestävän kehityksen etuihin.
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Tarkistus 766
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 4 
kohdan mukaisesti hyväksyttyjä hyvityksiä 
kolmansista maista, jotka ovat tehneet 
kansainvälisen sopimuksen enintään 
puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

3. Toiminnanharjoittajat voivat käyttää 
ainoastaan Gold Standard -sertifioituja
päästövähennyksiä, 
päästövähennysyksikköjä tai muita 
4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä 
hyvityksiä kolmansista maista, jotka ovat 
tehneet kansainvälisen sopimuksen 
enintään puoliväliin 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavasta vähennystasosta.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan korkealaatuiset CDM-hyvitykset sallitaan. Gold Standard takaa täydentävyyttä ja 
kestävää kehitystä koskevan tiukan määritelmän. Sillä varmistetaan, että hyväksytään vain 
päästövähennyksiä, joita ei muuten saataisi, ja hankkeita, joilla saadaan selviä kestävän 
kehityksen etuja paikallisille yhteisöille.

Tarkistus 767
Marie-Noëlle Lienemann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos ainoastaan Gold Standard 
-sertifioitujen päästövähennysten 
käyttötasoa, jonka jäsenvaltiot ovat 
myöntäneet toiminnanharjoittajille 
kaudeksi 2008–2012, ei ole saavutettu, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava toiminnanharjoittajien vaihtaa 
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vuodesta 2013 toteutuneita 
päästövähennyksiä vastaavia, ainoastaan 
Gold Standard -sertifioituja 
päästövähennyksiä, jotka on saatu ennen 
vuotta 2013 aloitetuista hankkeista, 
vuodesta 2013 eteenpäin voimassa oleviin 
päästöoikeuksiin. Myönnettyjen
päästöoikeuksien määrä ei voi ylittää 
50:tä prosenttia edellä mainittujen 
käyttämättömien ulkoisten hyvitysten 
määrästä.

Or. en

Perustelu

Tällä varmistetaan, että vain Gold Standard -hyväksytyt sertifioidut päästövähennykset 
voidaan siirtää vaiheesta II vaiheeseen III.

Tarkistus 768
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan 
2–5 kohdassa tarkoitettujen hanketyyppien 
lisäksi käyttää tarvittaessa muita 
hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.

4. Komissio voi esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia, 
joiden mukaan yhteisön 
toiminnanharjoittajat voivat 11 a artiklan
2–5 kohdassa tarkoitettujen hanketyyppien 
lisäksi käyttää tarvittaessa muita 
hanketyyppejä tai kansainvälisen 
sopimuksen mukaisesti perustettuja muita 
mekanismeja.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään [23 artiklan 
3 kohdassa] tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Päätökset muuntyyppisten tasoitushyvitysten sallimisesta olisi tehtävä 
yhteispäätösmenettelyssä.

Tarkistus 769
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laitosten toiminnanharjoittajien on 
sallittava käyttää hyvityksiä kuuteen 
prosenttiin asti todennetuista 
vuosittaisista päästöistä kestävistä 
toimista, jotka liittyvät metsien 
hävittämisen vähentämiseen ja 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
lisäämiseen kehitysmaissa tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen nojalla.
Näiden hyvitysten on täytettävä kaikki 
tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen ja sen nojalla 
tehtävien myöhempien päätösten 
mukaisesti hyväksytyt edellytykset.

Or. en

(Viittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 37)

Perustelu

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change. Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
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transition to a low carbon economy. The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 770
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laitokset voivat käyttää hyvityksiä viiteen 
prosenttiin asti todennetuista 
vuosittaisista päästöistä kestävistä 
toimista, jotka liittyvät metsien 
hävittämisen vähentämiseen ja 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
lisäämiseen kehitysmaissa tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen mukaisesti 
sen jälkeen, kun asianmukaiset 
korvausvastuuta, hyvityksiä ja pysyvyyttä 
koskevat säännöt on hyväksytty ja jotka 
ovat vähintään hyväksyttyjä myös 
mahdollisessa Yhdysvaltojen liittovaltion 
päästökauppajärjestelmässä.

Or. en

(Viittaus asiakirjan PR/727283 tarkistukseen 37)

Perustelu

Sääntöjen soveltamisen valvomiseksi.
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Tarkistus 771
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laitokset voivat käyttää hyvityksiä tiettyyn 
prosenttiosuuteen asti todennetuista 
vuosittaisista päästöistä kestävistä 
toimista, jotka liittyvät metsien 
hävittämisen vähentämiseen ja 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
lisäämiseen kehitysmaissa, edellyttäen 
että on olemassa kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus ja että 
asianmukaiset korvausvastuuta,
hyvityksiä ja pysyvyyttä koskevat säännöt 
on hyväksytty.

Or. en

Tarkistus 772
Dan Jørgensen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos yhteisö tekee kattavan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen ennen 
vuoden 2010 loppua, kaikki 
päästöoikeudet huutokaupataan, eikä 10 a 
ja 10 b artiklaa sovelleta.

Or. en
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Perustelu

Jos ilmastonmuutosta koskeva kattava kansainvälinen sopimus tulee voimaan, 
päästöoikeuksien huutokaupasta aiheutuva hiilivuotoriski on pieni. Kaikkien päästöoikeuksien 
huutokaupasta olisi siksi tultava ainoa käytäntö, kun tällainen sopimus on tehty.

Tarkistus 773
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos yhteisö tekee kattavan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, josta seuraa 
kasvihuonekaasupäästöjen pakollisia 
vähennyksiä, kaikki päästöoikeudet 
huutokaupataan, eikä 10 a ja 10 b 
artiklaa sovelleta.
Jos kattavaa kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta ei tehdä, kaikki 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava, 
lukuun ottamatta päästöoikeuksia niillä 
aloilla, joilla on tunnistettu olevan 
merkittävä hiilivuodon riski.

Or. en

Perustelu

Kun kansainvälistä sopimusta ei ole, päästöoikeudet voidaan huutokaupata kaikilla aloilla, 
paitsi niillä, jotka on erityisesti tunnistettu komission kriteerien mukaisesti sellaisiksi, joilla 
on hiilivuodon riski.
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Tarkistus 774
Anders Wijkman

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos yhteisö tekee kattavan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, kaikki 
päästöoikeudet huutokaupataan, eikä 10 a 
ja 10 b artiklaa sovelleta.

Or. en

Perustelu

Jos ilmastonmuutosta koskeva kattava kansainvälinen sopimus tulee voimaan, 
päästöoikeuksien huutokaupasta aiheutuva hiilivuotoriski on pieni. Kaikkien päästöoikeuksien 
huutokaupasta olisi siksi tultava ainoa käytäntö, kun tällainen sopimus on tehty.

Tarkistus 775
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään 28 a artikla seuraavasti:

"28 a artikla

Ryhmittymien muodostaminen

1. Jäsenvaltiot voivat sallia jotakin 
liitteessä I luetelluista toiminnoista 
harjoittavien laitosten 
toiminnanharjoittajien muodostavan 
samaa toimintaa harjoittavien laitosten 
ryhmittymän 11 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitetuksi ajaksi ja/tai 9 artiklassa
tarkoitetuksi ensimmäiseksi 
viisivuotiskaudeksi tämän artiklan 2–6 
kohdan mukaisesti.
2. Liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavat toiminnanharjoittajat, jotka 
haluavat muodostaa ryhmittymän, 
tekevät toimivaltaiselle viranomaiselle 
hakemuksen, jossa ilmoitetaan, mitkä 
laitokset ne haluavat yhdistää 
ryhmittymäksi ja miksi ajaksi, sekä 
esitetään todisteet siitä, että 
toimitsijamies kykenee täyttämään 3 ja 4 
kohdassa tarkoitetut velvoitteet.
3. Toiminnanharjoittajat, jotka haluavat 
muodostaa ryhmittymän, nimeävät 
toimitsijamiehen,
(a) jolle [...] myönnetään 
toiminnanharjoittajien laitoskohtaisesti 
laskettujen päästöoikeuksien 
kokonaismäärä,
(b) joka [...] on vastuussa ryhmittymään 
kuuluvien laitosten kokonaispäästöjä 
vastaavan päästöoikeuksien määrän 
palauttamisesta, ja
(c) joka ei saa jatkaa päästöoikeuksien 
siirtämistä siinä tapauksessa, että jonkin 
toiminnanharjoittajan raporttia ei ole 
todennettu tyydyttäväksi 15 artiklan 
toisen kohdan mukaisesti.
4. Poiketen 16 artiklan 2, 3 ja 4 kohdasta 
seuraamukset kohdistetaan 
toimitsijamieheen, jos velvoitetta 
palauttaa riittävä määrä 
päästöoikeuksia ryhmittymään 
kuuluvien laitosten kokonaispäästöjen 
kattamiseksi ei täytetä.
5. Jäsenvaltion, joka haluaa sallia yhden 
tai useamman ryhmittymän 
muodostamisen, on toimitettava 2 
kohdassa tarkoitettu hakemus 
komissiolle. Komissio voi kolmen 
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta hylätä sen, jos se ei 
täytä tämän direktiivin vaatimuksia, 
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sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
perustamissopimuksen soveltamista. 
Hylkäämispäätös on perusteltava. 
Hylkäämistapauksessa jäsenvaltio voi 
sallia ryhmittymän muodostamisen vain, 
jos komissio hyväksyy ehdotetut 
muutokset.
6. Jos toimitsijamies laiminlyö 4 
kohdassa tarkoitettujen seuraamusten 
noudattamisen, kukin ryhmittymään 
kuuluvan laitoksen toiminnanharjoittaja 
vastaa niistä 12 artiklan 3 kohdan ja 16 
artiklan mukaisesti oman laitoksensa 
päästöjen osalta."

Or. en

Perustelu

Uudessa direktiivissä poistettiin mahdollisuus ryhmittymien muodostamiseen (entinen 
28 artikla). Ryhmittymien muodostaminen on olennainen osa tätä. Sen vuoksi sitä ei pitäisi 
poistaa vaan se olisi pidettävä direktiivissä.

Tarkistus 776
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään 28 a artikla seuraavasti:

"28 a artikla

Vapaaehtoiset toimet

1. Toiminnanharjoittajia kannustetaan 
investoimaan vapaaehtoisesti kestäviin 
toimiin metsien hävittämisen 
vähentämiseksi, maaperän ja metsien 
huonontumisen pysäyttämiseksi sekä 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
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lisäämiseksi kehitysmaissa.
2. Komissio laatii asianmukaiset 
korvausvastuuta, hyvityksiä ja pysyvyyttä 
koskevat säännöt ottaen huomioon 
edistyksen, joka UNFCCC:n yhteydessä 
on saavutettu.
3. Toiminnanharjoittajat voivat saada 
hyvityksiä
(a) puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimista 
metsittämis- ja 
metsänuudistamishankkeista sekä 
yhteistoteutuksen ohjauskomiteaa 
koskevan menettelyn mukaisesti 
tarkastetuista hankkeista;
(b) metsänhoidosta kehitysmaissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus 11 a artiklan 
5 kohdan mukaisesti; ja
(c) kaikista tarkastetuista hankkeista, 
joilla vähennetään metsien hävittämisestä 
johtuvia kansallisia päästöjä, tai 
hankkeista, joilla pyritään pysäyttämään 
maaperän ja metsien huonontuminen 
kehitysmaissa 28 artiklassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.
4. Toiminnanharjoittajat, jotka ovat 
investoineet edellä mainittuihin toimiin 
vapaaehtoisesti, eivät saa käyttää 
kertyneitä hyvityksiä päästöjensä 
korvaamiseen. Kuitenkin, jos 
hiilidioksidin hinta on 50 euroa tonnilta 
tai enemmän, toiminnanharjoittajat voivat 
käyttää hyvityksiä tiettyyn 
prosenttiosuuteen asti niiden 
todennetuista vuosittaisista päästöistä."

Or. en

Perustelu

Viidesosa hiilidioksidin kokonaispäästöistä johtuu metsien hävittämisestä. UNFCCC:n 
neuvottelut Balin toimintasuunnitelman pohjalta koskevat markkina- ja rahastoperusteisia 
kannustimia metsien hävittämisen välttämiseksi. Yritykset voivat vapaaehtoisesti investoida 
päästövähennystoimiin niiden päästökauppajärjestelmään kuuluvien velvoitteiden lisäksi. 
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Yritysten kannustamiseksi tekemään niin järjestetään kannustin sallimalla 
toiminnanharjoittajien käyttää kertyneitä hyvityksiä korvaamaan tietty prosenttiosuus niiden 
päästöistä, kun hiilidioksidin hinta ylittää 50 euroa tonnilta.

Tarkistus 777
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään 28 a artikla seuraavasti:
"28 a artikla

Metsätalouden toiminnoista saatujen 
hyvitysten käyttö

Sen estämättä, mitä 11 a ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot antavat laitosten 
toiminnanharjoittajien käyttää 
kuuteen prosenttiin saakka laitostensa 
todennetuista vuosittaisista päästöistä 
hyvityksiä, joita saadaan
(a) puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimista 
metsittämis- ja 
metsänuudistamishankkeista sekä 
yhteistoteutuksen ohjauskomiteaa 
koskevan menettelyn mukaisesti 
tarkastetuista hankkeista;
(b) metsänhoidosta kehitysmaissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus 11 a artiklan 
5 kohdan mukaisesti; ja
(c) kaikista metsätalouden hankkeista 
kehitysmaissa 28 artiklassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti."

Or. en
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Perustelu

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements. The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 778
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään 28 b artikla seuraavasti:

"28 b artikla

Metsätalouden toiminnoista saatujen 
hyvitysten käyttö

Sen estämättä, mitä 11 a ja 28 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot antavat laitosten 
toiminnanharjoittajien käyttää 
(X) prosenttiin saakka laitostensa 
todennetuista vuosittaisista päästöistä 
hyvityksiä, joita saadaan
(a) puhtaan kehityksen mekanismin 
hallintoneuvoston sertifioimista 
metsittämis- ja 
metsänuudistamishankkeista sekä 
yhteistoteutuksen ohjauskomiteaa 
koskevan menettelyn mukaisesti 
tarkastetuista hankkeista;
(b) metsänhoidosta kehitysmaissa, joiden 
kanssa on tehty sopimus 11 a artiklan 
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5 kohdan mukaisesti; ja
(c) kaikista metsätalouden hankkeista 
kehitysmaissa 28 artiklassa tarkoitetun 
kansainvälisen sopimuksen mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytettäisiin metsäpohjaiset hiilidioksidihyvitykset EU:n 
päästökauppajärjestelmään vuodesta 2013, kun uusi ("Kioton jälkeinen") kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus kaiketi saadaan aikaan. Tämä sekä antaa tärkeän signaalin 
kehitysmaille sitoutua merkityksellisiin ilmastonmuutosta lieventäviin ponnisteluihin että 
tarjoaa jonkin verran rajallista joustoa Euroopan teollisuudelle.

Tarkistus 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Lisätään 28 a artikla seuraavasti:
"28 a artikla

Poikkeus
Lisäyksenä 10 a artiklaan 1 päivästä 
tammikuuta 2013 alkaen, sen johdosta 
että Ignalinan ydinvoimala on poistettu 
käytöstä ennenaikaisesti 
liittymissopimuksen pöytäkirjan 4 nojalla, 
Liettualle annetaan lisämäärä vuotuisia 
ei-siirrettävissä olevia päästöoikeuksia 
fossiilisia polttoaineita käyttäviä 
voimalaitoksia varten. Tämä määrä 
lasketaan sen eron perusteella, joka on 
Ignalinan ydinvoimalan sulkemisen 
jälkeen Liettuan voimalasektorin sähkön 
tuotannon aiheuttamien 
kasvihuonekaasupäästöjen ja niiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
keskimääräisen määrän välillä, joita 
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sähköenergian tuotantosektori aiheuttaa 
ajanjaksolla 2005–2009.
Komissio tarkistaa tätä poikkeusta 
vuonna 2018 ottaen huomioon tilanteen 
Liettuan sähköenergiasektorilla."

Or. en

Tarkistus 780
Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Korvataan 30 artikla seuraavasti:
"30 artikla

Uudelleentarkastelu ja kehittäminen
[…]
2. Tämän direktiivin soveltamisesta 
saadun kokemuksen … sekä 
kansainvälisen tilanteen kehittymisen 
perusteella komissio laatii tämän 
direktiivin soveltamisesta kattavan
arviointikertomuksen, jossa käsitellään 
muun muassa
(a) [...] olisiko [...] muita asiaankuuluvia 
aloja ja toimintoja sisällytettävä yhteisön 
järjestelmään;
(b) määritelmien, kustannusten ja 
rangaistusten yhdenmukaistamista;
(c) kynnystä niiden pienten laitosten 
poistamiseksi yhteisön järjestelmästä, 
joissa on vastaavat järjestelyt;
(d) tarvittavia toimia markkinoiden 
väärinkäytön ja haitallisen spekuloinnin 
torjumiseksi.
[…]
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Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015 
mennessä [...].
[...]
3 a. Komissio antaa mahdollisimman pian 
lainsäädäntöehdotuksia laivaliikenteen 
sisällyttämiseksi yhteisön järjestelmään 
vuoteen 2013 mennessä.
3 b. Komissio antaa vuoteen 2013 
mennessä asianmukaisia ehdotuksia, 
joissa annetaan määräaika tieliikenteen 
tavarakuljetusten sekä kaivos- ja jätealan 
sisällyttämiselle yhteisön järjestelmään ja 
jotka perustuvat sisällyttämisen 
vaihtoehtojen kustannusten, hyötyjen ja 
käytännön seikkojen arviointiin."

Or. en

Perustelu

Laivaliikenne olisi sisällytettävä päästökauppajärjestelmään, ja komission olisi arvioitava, 
pitäisikö myös tieliikenteen kuljetukset sekä kaivos- ja jäteala sisällyttää siihen.

Tarkistus 781
Bogusław Sonik

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Korvataan 30 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"2. Tämän direktiivin soveltamisesta 
saadun kokemuksen, 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
tarkkailussa saavutetun edistymisen 
sekä kansainvälisen tilanteen 
kehittymisen perusteella komissio laatii 
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tämän direktiivin soveltamisesta 
kattavan arviointikertomuksen, jossa 
käsitellään muun muassa
(a) sitä, olisiko liitettä I muutettava, ja 
millä tavoin, järjestelmän taloudellisen 
tehokkuuden lisäämiseksi edelleen siten, 
että siihen sisällytetään muita 
asiaankuuluvia aloja, kuten 
kemianteollisuus ja alumiiniteollisuus 
[...] toimintoja ja muiden liitteessä II 
lueteltujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä;
(a a) päästöoikeuksien hintojen 
vaihteluja;
(b) yhteisön päästöoikeuksien kaupan 
suhdetta kansainväliseen 
päästökauppaan, joka alkoi vuonna 
2008;
[...]
[...]
(e) päästökaupan suhdetta 
jäsenvaltioiden ja yhteisön toteuttamiin 
muihin politiikkoihin ja toimenpiteisiin, 
mukaan lukien ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen sekä verotus, jolla 
pyritään samoihin tavoitteisiin;
[...]
(g) liiallisista päästöistä aiheutuvien 
seuraamusten tasoa ottaen huomioon 
muun muassa inflaatio;
(h) päästöoikeuksien markkinoiden 
toimintaa, erityisesti hiilivuodon samoin 
kuin muiden mahdollisten markkinoiden 
häiriöiden osalta;
[...]
(j) ryhmittymien muodostamista;
(k) mahdollisuutta saada aikaan 
yhteisön laajuisia vertailuarvoja, joita 
voidaan käyttää jakamisen perustana 
ottaen huomioon parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat ja 
kustannushyötyanalyysi;



AM\735217FI.doc 111/114 PE409.679v01-00

FI

(l) hankemekanismien vaikutusta 
isäntämaihin, erityisesti niiden 
kehitystavoitteisiin, onko 
yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen 
mekanismin hankkeissa hyväksytty 
sellaisia yli 500 megawatin 
vesivoimahanketoimintoja, joilla on 
kielteisiä ympäristö- tai sosiaalisia 
vaikutuksia, ja tällaisista 
vesivoimahanketoiminnoista saatavien 
sertifioitujen päästövähennysten tai 
päästövähennysyksiköiden tulevaa 
käyttöä yhteisön järjestelmässä;
(m) toimintavalmiuksien kehittämisen 
tukemista kehitysmaissa ja 
siirtymätalousmaissa;
(n) toimintatapoja ja menettelyjä 
kansallisten hanketoimintojen 
hyväksymistä varten jäsenvaltioissa ja 
tällaisista toiminnoista johtuviin 
päästövähennyksiin tai -rajoituksiin 
liittyvien päästöoikeuksien myöntämistä 
varten vuodesta 2008 alkaen;
(o) teknisiä määräyksiä, jotka liittyvät 
hyvitysten väliaikaisuuteen ja 
maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 
metsätalouden hanketoimintoja 
koskevaan päätöksessä 17/CP.7 
vahvistettuun yhden prosentin 
kelpoisuusrajaan, ja säännöksiä, jotka 
liittyvät niiden mahdollisten riskien 
arvioinnin tuloksiin, jotka liittyvät 
muuntogeenisten organismien ja 
mahdollisesti tilaa valloittavien 
tulokaslajien käyttöön metsitys- ja 
uudelleenmetsityshanketoiminnoissa, 
jotta toiminnanharjoittajat voisivat 
käyttää maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätalouden 
hanketoiminnoista saatavia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä yhteisön 
järjestelmässä vuodesta 2008 alkaen 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan 
perusteella tehtyjen päätösten 
mukaisesti.
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Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015
mennessä ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksia. Kertomus olisi valmisteltava 
ja toimitettava yhdessä päätöksen 
2008/xxxx soveltamista koskevan 
kertomuksen kanssa."

Or. en

Tarkistus 782
Konrad Szymański

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 21 a kohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Korvataan 30 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"2. Tämän direktiivin soveltamisesta 
saadun kokemuksen, 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
tarkkailussa saavutetun edistymisen 
sekä kansainvälisen tilanteen 
kehittymisen perusteella komissio laatii 
tämän direktiivin soveltamisesta 
kattavan arviointikertomuksen, jossa 
käsitellään muun muassa
(a) sitä, olisiko liitettä I muutettava, ja 
millä tavoin, järjestelmän taloudellisen 
tehokkuuden lisäämiseksi edelleen siten, 
että siihen sisällytetään muita 
asiaankuuluvia aloja, kuten 
kemianteollisuus ja alumiiniteollisuus 
[...] toimintoja ja muiden liitteessä II 
lueteltujen kasvihuonekaasujen 
päästöjä;
(a a) päästöoikeuksien hintojen 
vaihteluja;



AM\735217FI.doc 113/114 PE409.679v01-00

FI

(b) yhteisön päästöoikeuksien kaupan 
suhdetta kansainväliseen 
päästökauppaan, joka alkoi vuonna 
2008;
[...]
[...]
(e) päästökaupan suhdetta 
jäsenvaltioiden ja yhteisön toteuttamiin 
muihin politiikkoihin ja toimenpiteisiin, 
mukaan lukien ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen sekä verotus, jolla 
pyritään samoihin tavoitteisiin;
[...]
(g) liiallisista päästöistä aiheutuvien 
seuraamusten tasoa ottaen huomioon 
muun muassa inflaatio;
(h) päästöoikeuksien markkinoiden 
toimintaa, erityisesti hiilivuodon samoin 
kuin muiden mahdollisten markkinoiden 
häiriöiden osalta;
[...]
(j) ryhmittymien muodostamista;
(k) mahdollisuutta saada aikaan 
yhteisön laajuisia vertailuarvoja, joita 
voidaan käyttää jakamisen perustana 
ottaen huomioon parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat ja 
kustannushyötyanalyysi;
(l) hankemekanismien vaikutusta 
isäntämaihin, erityisesti niiden 
kehitystavoitteisiin, onko 
yhteistoteutuksen ja puhtaan kehityksen 
mekanismin hankkeissa hyväksytty 
sellaisia yli 500 megawatin 
vesivoimahanketoimintoja, joilla on 
kielteisiä ympäristö- tai sosiaalisia 
vaikutuksia, ja tällaisista 
vesivoimahanketoiminnoista saatavien 
sertifioitujen päästövähennysten tai 
päästövähennysyksiköiden tulevaa 
käyttöä yhteisön järjestelmässä;
(m) toimintavalmiuksien kehittämisen 
tukemista kehitysmaissa ja 
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siirtymätalousmaissa;
(n) toimintatapoja ja menettelyjä 
kansallisten hanketoimintojen 
hyväksymistä varten jäsenvaltioissa ja 
tällaisista toiminnoista johtuviin 
päästövähennyksiin tai -rajoituksiin 
liittyvien päästöoikeuksien myöntämistä 
varten vuodesta 2008 alkaen;
(o) teknisiä määräyksiä, jotka liittyvät 
hyvitysten väliaikaisuuteen ja 
maankäyttöä, maankäytön muutosta ja 
metsätalouden hanketoimintoja 
koskevaan päätöksessä 17/CP.7 
vahvistettuun yhden prosentin 
kelpoisuusrajaan, ja säännöksiä, jotka 
liittyvät niiden mahdollisten riskien 
arvioinnin tuloksiin, jotka liittyvät 
muuntogeenisten organismien ja 
mahdollisesti tilaa valloittavien 
tulokaslajien käyttöön metsitys- ja 
uudelleenmetsityshanketoiminnoissa, 
jotta toiminnanharjoittajat voisivat 
käyttää maankäytöstä, maankäytön 
muutoksesta ja metsätalouden 
hanketoiminnoista saatavia sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä yhteisön 
järjestelmässä vuodesta 2008 alkaen 
UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan 
perusteella tehtyjen päätösten 
mukaisesti.
Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 30 päivään kesäkuuta 2015
mennessä ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksia. Kertomus olisi valmisteltava 
ja toimitettava yhdessä päätöksen 
2008/xxxx soveltamista koskevan 
kertomuksen kanssa."

Or. en

Perustelu

Ilmasto- ja energiapaketti on hyvin monitahoinen ja hienostunut politiikan väline, jonka 
toimintaa olisi tarkasteltava kattavasti uudelleen vuonna 2015.
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