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Tarkistus 783Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien sekä
yksinomaan biomassaa käyttävien 
polttolaitosten tutkimiseen, kehittämiseen 
tai testaamiseen.

1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, 
kehittämiseen tai testaamiseen, laitoksiin, 
joihin sovelletaan vastaavia 
päästövähennystoimenpiteitä ja joita 
käytetään terveyspalvelujen ja 
opetus/koulutustoimintojen tarjoamiseen, 
eikä yksinomaan biomassaa käyttäviin 
polttolaitoksiin.

Or. fr

Perustelu

Komission tekemä vaikutusten arviointi osoittaa, että pienille päästöjen aiheuttajille, kuten 
sairaaloille ja yliopistoille, aiheutuu sama hallinnollinen kustannusrasitus kuin suurille 
päästöjen aiheuttajille. Suurin osa sairaaloista on julkisesti rahoitettuja, ja niiden resurssit 
ovat rajalliset. On tärkeää ottaa huomioon niiden ponnistelut hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi.

Tarkistus 784
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien sekä

"1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, 
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yksinomaan biomassaa käyttävien 
polttolaitosten tutkimiseen, kehittämiseen 
tai testaamiseen.

kehittämiseen tai testaamiseen, eikä
yksinomaan biomassaa tai biomassaa 
yhdessä fossiilisilla polttoaineilla 
toimivien lisäpolttimien kanssa käyttäviä 
polttolaitoksia.

Or. en

Perustelu

Biomassaa käyttävissä polttolaitoksissa käytetään useimmiten lisäpolttimia. Laitoksille 
koituisi valtavia rasitteita, jos ne sisällytettäisiin yhteisön päästökauppajärjestelmään sen 
kaikkine tarkkailuvaatimuksineen.

Tarkistus 785
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

"1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien sekä
yksinomaan biomassaa käyttävien 
polttolaitosten tutkimiseen, kehittämiseen 
tai testaamiseen.

"1. Tämä direktiivi ei koske laitoksia tai 
laitosten osia, joita käytetään uusien 
tuotteiden ja menetelmien tutkimiseen, 
kehittämiseen tai testaamiseen, sairaaloita 
eikä yksinomaan biomassaa käyttäviä 
polttolaitoksia.

Or. en

Tarkistus 786
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 2203/87/EY
Liite I – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti: Poistetaan.
”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

Or. de

Perustelu

Alkuperäiseen direktiiviin sisältyvä yhdistämissääntö, joka konkretisoituu ehdotetulla 
lisäyksellä (polttolaitoksen määritelmä), uhkaa vetää mukaan suuren määrän pieniä laitoksia. 
Kemianteollisuudessa on lukuisia yhdistettyjä tuotantopaikkoja, joissa on suuri määrä 
yksittäisiä polttolaitoksia, jotka yhdistetään yhdeksi yli 20 MW:n polttolaitokseksi tai jotka 
yhdessä ylittävät mainitun raja-arvon, jolloin tuotantopaikka on velvollinen osallistumaan 
päästökauppaan. Kummassakin tapauksessa pienistä laitoksista tulee päästökaupan piiriin 
kuuluvia.

Tarkistus 787
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 2203/87/EY
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Lisätään 2 kohtaan virke seuraavasti: Poistetaan.
”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

Or. de

Perustelu

Alkuperäiseen direktiiviin sisältyvä yhdistämissääntö, joka konkretisoituu nyt ehdotetulla 
lisäyksellä, uhkaa vetää mukaan suuren määrän pieniä laitoksia. Teollisuudessa on lukuisia 
yhdistettyjä tuotantopaikkoja, joissa on suuri määrä yksittäisiä polttolaitoksia, jotka tämän 
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säännöksen nojalla joko yhdistetään yhdeksi soveltamisalaan jo kuuluvaksi yli 20 MW:n 
polttolaitokseksi tai jotka yhdessä ylittävät mainitun raja-arvon, jolloin tuotantopaikka on 
velvollinen osallistumaan päästökauppaan. Tämä on ristiriidassa 27 artiklassa säädetyn 
pienten polttolaitosten poisjättämisen kanssa.

Tarkistus 788
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 
joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW. Yksikköjä, joiden nimellinen 
lämpöteho on pienempi kuin 50 MW ja 
joita käytetään enintään 350 tuntia 
vuodessa, ei oteta huomioon tässä 
laskennassa."

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta sairaalat voivat pitää yllä erityisinfrastruktuureita. Erityisen 
tärkeää on jättää pois laskennasta hätägeneraattorit, koska ne ovat sairaaloiden toiminnan 
kannalta elintärkeitä turvallisuustekijöitä.

Tarkistus 789
John Bowis, John Purvis

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 2 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon yksikköjä, 

"Polttolaitosten kokonaiskapasiteettia 
laskettaessa ei oteta huomioon
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joiden nimellinen lämpöteho on pienempi 
kuin 3 MW.”

a) yksikköjä, joiden nimellinen lämpöteho 
on pienempi kuin 3 MW, eikä
b) yksikköjä, joiden nimellinen lämpöteho 
on pienempi kuin 50 MW ja joita 
käytetään enintään 350 tuntia vuodessa."

Or. en

Perustelu

Raja-arvoja määriteltäessä olisi käytettävä mahdollisten päästöjen sijasta tosiasiallisia 
päästöjä. Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon toiminnanharjoittajia, kuten sairaaloita, 
joilla on oltava suuri valmiuskapasiteetti hätägeneraattorien muodossa, mutta jotka käyttävät 
tätä kapasiteettia vuosittain vain rajoitetusti.

Tarkistus 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 
seuraavasti:

"Tämän direktiivin säännöksiä ei 
sovelleta sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksiin, joiden lämpöteho 
on pienempi kuin 35 MW, riippumatta 
siitä, mihin alaan ne liittyvät."

Or. es

Perustelu

35 MW:n yhteistuotantolaitos kehittää lämmön ja sähkön tehokkaan yhteistuotannon ansiosta 
saman määrän lämpöä kuin 20 MW:n kattila. Jos tällaiset yhteistuotantolaitokset 
sisällytetään päästökauppajärjestelmään, investoijat eivät ehkä halua sijoittaa varojaan 
yhteistuotantolaitoksiin, koska saman lämpömäärän tuottaminen tulee kattilatekniikkaa 
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kalliimmaksi, vaikkakin yhteistuotanto on paras käytettävissä oleva tapa tuottaa sähköä 
vähäisemmin hiilidioksidipäästöin.

Tarkistus 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 1 – toiminto 1 – rivi 1 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Polttolaitokset, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW 
(lukuun ottamatta ongelmajätteen ja 
yhdyskuntajätteen polttolaitoksia)

Polttolaitokset, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW 

Or. en

Tarkistus 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 1 – toiminto 2 – rivi 2 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Koksaamot Koksaamot muun kuin metallurgisen 
koksin tuotantoon

Or. en

Perustelu

Koksaamot, joissa tuotetaan metallurgista koksia, on sijoitettava metallien 
tuotantotoimintoihin ja erotettava näin koksaamoista, joissa tuotetaan muun tyyppistä koksia.
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Tarkistus 793
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – a alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 1 – toiminto 2 – rivi 2 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Koksaamot Koksaamot muun kuin metallurgisen 
koksin tuotantoon

Or. en

Perustelu

Koksaamot, joissa tuotetaan metallurgista koksia, on sijoitettava metallien 
tuotantotoimintoihin ja erotettava näin koksaamoista, joissa tuotetaan muun tyyppistä koksia.

Tarkistus 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 2 – -1 kohta (uusi)

Tarkistus

Koksaamot metallurgisen koksin tuotantoon Hiilidioksidi

Or. en

Perustelu

Koksaamot, joissa tuotetaan metallurgista koksia, on sijoitettava metallien 
tuotantotoimintoihin ja erotettava näin koksaamoista, joissa tuotetaan muun tyyppistä koksia.
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Tarkistus 795
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 2 – -1 kohta (uusi)

Tarkistus

Koksaamot metallurgisen koksin tuotantoon Hiilidioksidi

Or. en

Perustelu

Koksaamot, joissa tuotetaan metallurgista koksia, on sijoitettava metallien 
tuotantotoimintoihin ja erotettava näin koksaamoista, joissa tuotetaan muun tyyppistä koksia.

Tarkistus 796
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 2 – uusi 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto sekä 
sekundäärituotanto polttolaitoksissa, 
joiden nimellinen lämpöteho on enemmän 
kuin 20 MW).

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto 
polttolaitoksissa, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW).

Or. en

Perustelu

Alumiinin sekundäärituotannossa ei synny perfluorihiilivetypäästöjä. Tällaisten laitosten 
hiilidioksidipäästöt ovat hyvin pieniä.
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Tarkistus 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 2 – uusi 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto sekä 
sekundäärituotanto polttolaitoksissa, 
joiden nimellinen lämpöteho on enemmän 
kuin 20 MW).

Alumiinin tuotanto (primäärituotanto 
polttolaitoksissa, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW).

Or. en

Perustelu

Alumiinin kierrätysalan sisällyttäminen päästökauppajärjestelmään ei ole mielekästä, koska 
komissiokin katsoo, että Euroopan teollisuuden olisi käytettävä resursseja tehokkaammin ja 
lisättävä arvokkaiden raaka-aineiden kierrätystä. Tällainen päästökauppajärjestelmään 
sisällyttäminen olisi täysin väärä signaali teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Alumiinin 
kierrätyksessä syntyy niin vähän päästöjä, ettei sillä ole mitään vaikutusta 
päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluviin kokonaispäästöihin. Alalla toimii paljon pk-
yrityksiä, joille asiasta koituisi kohtuuton hallinnollinen ja taloudellinen rasitus.

Tarkistus 798
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Laitokset, jotka tuottavat 
sementtiklinkkeriä kiertouuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 
päivässä, tai kalkkia, dolomiitin ja 
magnesiitin kalsinointi mukaan luettuna, 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 

”Laitokset, jotka tuottavat 
sementtiklinkkeriä kiertouuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 
päivässä, tai kalkkia, dolomiitin ja 
magnesiitin kalsinointi mukaan luettuna, 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
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päivässä”; päivässä, direktiivin 91/156/ETY liitteessä 
II B määriteltyjä vaarallisen ja 
vaarattoman jätteen hyödyntämistoimia 
lukuun ottamatta ”;

Or. fr

Perustelu

Vaarallisen jätteen ja yhdyskuntajätteen polttolaitokset, joissa suoritetaan direktiivissä 
91/156/ETY tarkoitettuja huolehtimistoimintoja, on suljettu pois päästökauppadirektiivin 
polttolaitoksista. Jos jätteestä huolehtiminen polttolaitoksissa jätetään 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, mutta sisällytetään järjestelmään jätteen 
hyödyntäminen käsittelylaitoksissa, ei toimita johdonmukaisesti jätteistä annetun 
puitedirektiivin eikä varsinkaan jätehierarkian kanssa, koska näin huolehtiminen asetettaisiin 
etusijalle hyödyntämiseen verrattuna. 

Tarkistus 799
Philippe Busquin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c alakohta – i alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Laitokset, jotka tuottavat 
sementtiklinkkeriä kiertouuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 
päivässä, tai kalkkia, dolomiitin ja 
magnesiitin kalsinointi mukaan luettuna, 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
päivässä”;

”Laitokset, jotka tuottavat 
sementtiklinkkeriä kiertouuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 
päivässä, tai kalkkia, dolomiitin ja 
magnesiitin kalsinointi mukaan luettuna, 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
päivässä, direktiivin 91/156/ETY liitteessä 
II B määriteltyjä vaarallisen ja 
vaarattoman jätteen hyödyntämistoimia 
lukuun ottamatta ”;

Or. en
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Perustelu

Vaarallisen jätteen ja yhdyskuntajätteen polttolaitokset, joissa suoritetaan direktiivissä 
91/156/ETY tarkoitettuja huolehtimistoimintoja, on suljettu pois päästökauppadirektiivin 
polttolaitoksista. Jos jätteestä huolehtiminen polttolaitoksissa jätetään 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolelle, mutta sisällytetään järjestelmään jätteen 
hyödyntäminen käsittelylaitoksissa, ei toimita johdonmukaisesti jätteistä annetun 
puitedirektiivin eikä varsinkaan jätehierarkian kanssa, koska näin huolehtiminen asetettaisiin 
etusijalle hyödyntämiseen verrattuna ja vääristettäisiin jätehuoltoratkaisujen välistä 
kilpailua.

Tarkistus 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3 ja 
lastaustiheys ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden”; 

/tai 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan, että noudatetaan komission ehdottamaa periaatetta tehokkuuden 
parantamisesta sulkemalla pienet toiminnanharjoittajat soveltamisalan ulkopuolelle. 
Kolminkertainen kynnys on parempi vaihtoehto maksimoida tehokkuus pienten laitosten 
hallitsemalla alalla. Tämä on sopusoinnussa nykyisen direktiivin kanssa.

Tarkistus 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c kohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3 ja 
lastaustiheys ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden”;

ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3”;

Or. es

Perustelu

Koska keramiikka-ala kattaa suuren määrän uunissa valmistettavia tuotteita, keraamisen 
teollisuuden eri alojen energiaintensiteetti on hyvin erilainen. Jos liitteessä I olevaa 
määritelmää muutetaan pelkästään tonneissa ilmaistun päiväkohtaisen tuotantokapasiteetin 
perusteella, siinä ei oteta huomioon keraamisen teollisuuden olennaisia piirteitä. Siksi 
liitteessä I on tärkeää säilyttää maininta lastaustiheydestä ilmaistuna kiloina kuutiometriä 
kohti.

Tarkistus 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ii) poistetaan kolmannesta kohdasta 
seuraava ilmaus:

ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3 ja 
lastaustiheys ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden”;

ja/tai uunin tilavuus ylittää 4 m3"; 

Or. en
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Tarkistus 803
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 3 kohta – c alakohta – iii alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 3 – uusi 2 kohta – 1 sarake

Komission teksti Tarkistus

Laitokset, joissa kuivatetaan tai 
kalsinoidaan kipsiä tai valmistetaan 
kipsilevyjä ja muita kipsituotteita käyttäen 
polttolaitoksia, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW.

Laitokset, joissa kuivatetaan tai 
kalsinoidaan kipsiä tai valmistetaan 
kipsilevyjä ja muita kipsituotteita sekä 
korvaavia rakennustuotteita käyttäen 
polttolaitoksia, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 MW.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan estää vilpillinen kilpailu korvaavien rakennustuotteiden ja 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien kipsituotteiden välillä.

Tarkistus 804
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta – 1 sarake
Direktiivi 2203/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 1 – rivi 6 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Orgaanisen kemian peruskemikaalien
tuotanto, jossa käytetään krakkausta,
reformointia, osittaista tai täydellistä 
hapetusta tai vastaavia menetelmiä ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 100 tonnia päivässä

Eteenin ja propeenin tuotanto, jossa 
käytetään krakkausta tai reformointia ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 100 tonnia päivässä

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden erilaisten tulkintojen välttämiseksi määritelmien olisi oltava mahdollisimman 
yksiselitteisiä.

Tarkistus 805
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta – 1 sarake
Direktiivi 2203/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 1 – rivi 7 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 25 
tonnia päivässä.

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia ja 
jonka tuotantokapasiteetti on enemmän 
kuin 25 tonnia päivässä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden erilaisten tulkintojen välttämiseksi määritelmien olisi oltava mahdollisimman 
yksiselitteisiä.

Tarkistus 806
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 1 – rivi 7 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 25 
tonnia päivässä.

Vetykaasun (H2) ja synteesikaasun 
tuotanto, jossa käytetään reformointia tai 
osittaista metaanin hapetusta ja jonka 
tuotantokapasiteetti on enemmän kuin 
25 tonnia päivässä.
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Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.

Tarkistus 807
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 1 – rivi 8 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivissa hiilikaivoksissa esiintyvä 
metaanikaasu (CH4), joka on joko 
adsorboitunut hiilen sisäiseen 
rakenteeseen, vapaana kaasuna hiilen 
huokosissa tai vapaana kaasuna 
hiilijuonteiden viereisissä kivikerroksissa 
ja jota vapautuu kaivostoimintojen 
seurauksena. 

Or. en

Perustelu

Tämän alan päästöt muodostavat 7,9 prosenttia EU-25:n metaanipäästöistä, mikä vastaa 
0,7 prosenttia EU-25:n kasvihuonekaasupäästöistä.

Tarkistus 808
Caroline Lucas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 2 – sarake 1

Komission teksti Tarkistus

Kasvihuonekaasupäästöjen talteenotto, Kasvihuonekaasupäästöjen talteenotto, 
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kuljetus ja geologinen varastointi kuljetus ja geologinen varastointi
Laitokset, joissa otetaan talteen 
kasvihuonekaasuja niiden kuljettamiseksi 
ja geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Laitokset, joissa otetaan talteen 
kasvihuonekaasuja niiden kuljettamiseksi 
ja geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan, tehostettua hiilivedyn 
talteenottoa lukuun ottamatta.

Putket kasvihuonekaasujen kuljettamiseksi 
geologista varastointia varten direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Putket kasvihuonekaasujen kuljettamiseksi 
geologista varastointia varten direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan, tehostettua hiilivedyn 
talteenottoa lukuun ottamatta.

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
geologista varastointia varten

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen 
geologista varastointia varten, tehostettua 
hiilivedyn talteenottoa lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 2

Komission teksti

Kasvihuonekaasupäästöjen talteenotto, 
kuljetus ja geologinen varastointi

Laitokset, joissa otetaan talteen 
kasvihuonekaasuja niiden kuljettamiseksi 
ja geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut

Putket kasvihuonekaasujen
kuljettamiseksi geologista varastointia 
varten direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti 
sallittuun varastointipaikkaan.

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen
geologista varastointia varten

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut
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Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto, kuljetus ja 
geologinen varastointi

Laitokset, joissa otetaan talteen 
hiilidioksidia sen kuljettamiseksi ja 
geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Hiilidioksidi

Putket hiilidioksidin kuljettamiseksi 
geologista varastointia varten direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Hiilidioksidi

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat hiilidioksidin geologista 
varastointia varten

Hiilidioksidi

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin erityiskertomuksessa talteenotosta ja varastoinnista
sekä useimmissa tähän mennessä toteutetuissa pilottihankkeissa on kyse yksinomaan 
hiilidioksidista. Hiilidioksidi on ainoa kaasu, jonka osalta voidaan katsoa tieteellisesti 
todistetuksi, että sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia varastointipaikkaan eikä se ole merkittävä 
ympäristöriski. Tästä syystä talteenotto- ja varastointitoimet olisi rajoitettava koskemaan vain 
hiilidioksidia. Lisäksi tekstin olisi oltava täysin sopusoinnussa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskevan direktiiviehdotuksen tekstin kanssa. Mainitussa ehdotuksessa on kyse 
ainoastaan hiilidioksidin varastoinnista. 

Tarkistus 810
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu 2

Komission teksti

Kasvihuonekaasupäästöjen talteenotto, 
kuljetus ja geologinen varastointi
Laitokset, joissa otetaan talteen 
kasvihuonekaasuja niiden kuljettamiseksi 

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut
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ja geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.
Putket kasvihuonekaasujen
kuljettamiseksi geologista varastointia 
varten direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti 
sallittuun varastointipaikkaan.

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat kasvihuonekaasujen
geologista varastointia varten

Kaikki liitteessä II luetellut 
kasvihuonekaasut

Tarkistus

Hiilidioksidin talteenotto, kuljetus ja 
geologinen varastointi
Laitokset, joissa otetaan talteen 
hiilidioksidia sen kuljettamiseksi ja 
geologiseksi varastoimiseksi direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Hiilidioksidi

Putket hiilidioksidin kuljettamiseksi 
geologista varastointia varten direktiivin 
xxxx/xx/EY mukaisesti sallittuun 
varastointipaikkaan.

Hiilidioksidi

Direktiivin xxxx/xx/EY mukaisesti sallitut 
varastointipaikat hiilidioksidin geologista 
varastointia varten

Hiilidioksidi

Or. en

Perustelu

Päästöt ovat useimmiten hiilidioksidia. Tarkkailua ei pitäisi laajentaa tarpeettomasti.

Tarkistus 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – taulukko – luokittelu 4 ("Muut toiminnot") – 1 sarake
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Korvataan "Muut toiminnot" 
seuraavasti:
Teollisuuslaitokset, joissa valmistetaan

a) massaa puusta tai muista 
kuitumateriaaleista ja joissa 
käytetään polttolaitoksia, joiden 
nimellinen lämpöteho on enemmän 
kuin 20 MW 
b) paperia tai kartonkia yli 20 tonnia 
päivässä ja joissa käytetään 
polttolaitoksia, joiden nimellinen 
lämpöteho on enemmän kuin 20 
MW.

Or. en

Perustelu

Laitosten samanlainen kohtelu kaikilla liitteessä I tarkoitetuilla aloilla. Komissio on tehnyt 
muutoksia vain lisättyihin uusiin luokkiin, mutta on unohtanut tehdä saman jo olemassa 
oleville liitteessä I tarkoitetuille aloille. Tämä liittyy paljon paremmin sähköntuottajan 
määritelmään ja yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden nykyisiä menettelytapoja.

Tarkistus 812
Horst Schnellhardt

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I – 4 a alakohta (uusi) – 1 sarake
Direktiivi 2203/87/EY
Liite I – taulukko – uusi luokittelu

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään toimintoluokka 
seuraavasti:
"Sähköintensiiviset tuotantoprosessit
Kloorin, natronlipeän, kalilipeän ja 
alkoholaattien tuotanto elektrolyysillä
Vetyfluoridihapon tuotanto elektrolyysillä
Kaasujen tuotanto ilmaerotuksella
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Kalsiumkarbidin tuotanto 
sähkömasuunissa
Vetyperoksidin tuotanto 
Monikiteisen piin tuotanto
Monirakeisen hiilen ja grafiitin tuotanto"

Or. de

Tarkistus 813
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

“LIITE I a
Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 

jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille

Kalkki
Sementti
Rauta ja teräs
Keramiikka
Kemikaalit
Savi
Lasi
Massa ja paperi"*
__________
* Parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
kaikki alat ennen tämän direktiivin 
hyväksymistä.

Or. en
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Perustelu

On tehtävä selväksi, että hiilivuoto uhkaa monia energiaintensiivisiä teollisuudenaloja. 
Toisaalta on selvennettävä alat, jotka eivät ole alttiita hiilivuodon riskille ja joilla on 
potentiaalia siirtää kustannukset hintoihin. Tämä koskee esimerkiksi jalostamoalaa.

Tarkistus 814
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

“LIITE I a
Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 

jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille

Sementti
Keramiikka
Kemikaalit
Savi
Lasi
Rauta ja teräs
Kalkki
Massa ja paperi"*
___________
* Parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
kaikki alat ennen tämän direktiivin 
hyväksymistä.

Or. en
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Perustelu

Uuteen 3 v artiklaan liittyvä liite, jossa luetellaan alat, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille.

Tarkistus 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2003/87 liite I a 
seuraavasti:

"LIITE I a
Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 
jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille
Rauta- ja terästeollisuus
Valimoteollisuus
Sementtiteollisuus
Paperiteollisuus
Lannoiteteollisuus
Raskaan kemian ja petrokemian 
teollisuus
…*"

___________
* Parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
nämä alat ennen tämän direktiivin 
hyväksymistä.

Or. pl

Perustelu

Uuteen 3 w artiklaan liittyvä liite, jossa luetellaan alat, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille.
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Tarkistus 816
Irena Belohorská

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

“LIITE I a
Luettelo energiaintensiivisistä aloista, 

jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille

Sementti
Keramiikka
Kemikaalit
Savi
Lasi
Rauta ja teräs
Kalkki
Massa ja paperi"*
___________
* Parlamentti ja neuvosto määrittelevät 
kaikki alat ennen tämän direktiivin 
hyväksymistä.

Or. en

Perustelu

Uuteen 3 w artiklaan liittyvä liite, jossa luetellaan alat, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille.
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Tarkistus 817
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

"Liite I a
Kansainvälisen sopimuksen tekemisen 

vähimmäisvaatimukset
Kansainvälisen sopimuksen, johon 
sisältyy merkittävälle hiilivuotoriskille 
alttiita energiaintensiivisiä 
teollisuudenaloja, tai tällaisia 
teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on täytettävä 
vähintään seuraavat kriteerit, jotta 
voidaan tarjota laitostasolla tasavertaiset 
toimintaedellytykset kyseisille 
teollisuudenaloille:
i) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
vähintään 85 prosentin kriittistä massaa 
tuotannosta,
ii) yhtä suuret 
hiilidioksidipäästötavoitteet,
iii) samanlaiset ja samalla tavalla 
vaikuttavat päästövähennysjärjestelmät, 
joita soveltavat kaikki osallistuvat maat tai 
maat, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
iv) kilpaileviin materiaaleihin on 
sovellettava samanlaisia rajoitteita ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat,
v) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä."

Or. en
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Perustelu

Tässä liitteessä keskityttäisiin tunnistamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
puuttua hiilivuotoihin, joita voi esiintyä tietyillä aloilla myös siinä tapauksessa, että on tehty 
kansainvälinen sopimus, joka täyttää uudessa liitteessä I b vahvistetut kriteerit.

Tarkistus 818
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

"Liite I a
Kansainvälisen sopimuksen tekemistä 

koskevat vaatimukset
Kansainvälisen sopimuksen, johon 
sisältyy energiaintensiivisiä 
teollisuudenaloja, tai tällaisia 
teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on täytettävä 
vähintään seuraavat kriteerit, jotta 
voidaan tarjota laitostasolla tasavertaiset 
toimintaedellytykset kyseisille 
teollisuudenaloille:
a) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
kriittistä massaa tuotannosta,
b) viimeistään vuonna 2020 yhtä suuret ja 
samalla tavalla vaikuttavat 
hiilidioksidipäästötavoitteet, joita 
soveltavat kaikki osallistuvat maat, ja
c) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä.
Lisäksi:
a) maissa, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita, viimeistään 
vuonna 2020 samalla tavalla vaikuttavat 
toimenpiteet yhteisön 
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päästökauppajärjestelmään kuuluvilla 
aloilla,
b) EU:n toteuttamat toimenpiteet 
sopimuksen piiriin kuulumattomista 
maista tuontia harjoittavien 
maahantuojien sisällyttämiseksi 
järjestelmään ja
c) energiaintensiivisen teollisuuden 
tuottamiin kilpaileviin materiaaleihin on 
sovellettava samanlaisia rajoitteita ottaen 
huomioon elinkaarta koskevat 
näkökohdat."

Or. fr

Perustelu

Koska kansainvälisellä sopimuksella ja sen täytäntöönpanolla tulee olemaan merkittäviä 
vaikutuksia, on tärkeää varmistaa oikeudellinen ja taloudellinen varmuus asettamalla 
sopimukselle vaatimuksia, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen kanssa.

Tarkistus 819
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

"Liite I a
Kansainväliset sopimuksen 

vähimmäisvaatimukset hiilivuodon 
rajoittamiseksi

a) Kansainvälisen sopimuksen, johon 
sisältyy merkittävälle hiilivuotoriskille 
alttiita energiaintensiivisiä 
teollisuudenaloja, tai tällaisia 
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teollisuudenaloja koskevan alakohtaisen 
kansainvälisen sopimuksen on täytettävä 
vähintään seuraavat kriteerit, jotta 
voidaan tarjota laitostasolla tasavertaiset 
toimintaedellytykset kyseisille 
teollisuudenaloille:
i) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
kriittistä massaa tuotannosta, ja
ii) viimeistään vuonna 2020 yhtä suuret ja 
samalla tavalla vaikuttavat 
hiilidioksidipäästötavoitteet, joita soveltavat 
kaikki osallistuvat maat, ja
iii) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä.
b) Lisäksi:
i) maissa, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita, viimeistään 
vuonna 2020 samalla tavalla vaikuttavat 
toimenpiteet yhteisön järjestelmään 
kuuluvilla aloilla,
ii) EU:n toteuttamat toimenpiteet 
sopimuksen piiriin kuulumattomista maista 
tuontia harjoittavien maahantuojien 
sisällyttämiseksi järjestelmään."

Or. en

Perustelu

Koska kansainvälisellä sopimuksella ja sen täytäntöönpanolla tulee olemaan merkittäviä 
vaikutuksia, on tärkeää varmistaa oikeudellinen ja taloudellinen varmuus asettamalla 
sopimukselle vaatimuksia, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen kanssa.

Tarkistus 820
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
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Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite I a 
seuraavasti:

"Liite I a
Kansainväliset sopimuksen 

vähimmäisvaatimukset hiilivuodon 
rajoittamiseksi

a) Kansainvälisen sopimuksen, johon 
sisältyy merkittävälle hiilivuotoriskille alttiita 
energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, tai 
tällaisia teollisuudenaloja koskevan 
alakohtaisen kansainvälisen sopimuksen on 
täytettävä vähintään seuraavat kriteerit, jotta 
voidaan tarjota laitostasolla tasavertaiset 
toimintaedellytykset kyseisille 
teollisuudenaloille:
i) sopimuspuolina maat, jotka edustavat 
kriittistä massaa tuotannosta, ja
ii) viimeistään vuonna 2020 yhtä suuret ja 
samalla tavalla vaikuttavat 
hiilidioksidipäästötavoitteet, joita soveltavat 
kaikki osallistuvat maat, ja
iii) tehokas kansainvälinen tarkkailu- ja 
todentamisjärjestelmä. 
b) Lisäksi:
i) maissa, joilla ei ole vastaavia 
hiilidioksidipäästötavoitteita, viimeistään 
vuonna 2020 samalla tavalla vaikuttavat 
toimenpiteet yhteisön järjestelmään 
kuuluvilla aloilla,
ii) EU:n toteuttamat toimenpiteet 
sopimuksen piiriin kuulumattomista maista 
tuontia harjoittavien maahantuojien 
sisällyttämiseksi järjestelmään."

Or. en

Perustelu

Koska kansainvälisellä sopimuksella ja sen täytäntöönpanolla tulee olemaan merkittäviä 
vaikutuksia, on tärkeää varmistaa oikeudellinen ja taloudellinen varmuus asettamalla 
sopimukselle vaatimuksia, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset yhteisön 
päästökauppajärjestelmään kuuluvien alojen kanssa.
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Tarkistus 821
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2203/87/EY
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite II a 
seuraavasti:

Poistetaan.

“LIITE II a

Jäsenvaltioiden 10 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien prosenttiosuuksien 
korotukset, joiden tarkoituksena on 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
edistäminen yhteisössä päästöjen 
vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseksi

Jäsenvaltion 
osuus

Belgia 10%

Bulgaria 53%

Tšekki 31%

Viro 42%

Kreikka 17%

Espanja 13%

Italia 2%

Kypros 20%

Latvia 56%

Liettua 46%

Luxemburg 10%

Unkari 28%
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Malta 23%

Puola 39%

Portugali 16%

Romania 53%

Slovenia 20%

Slovakia 41%

Ruotsi 10%

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 822
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II Poistetaan.
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite II a 
seuraavasti:

LIITE II a
Jäsenvaltioiden 10 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan mukaisesti huutokauppaamien 
päästöoikeuksien prosenttiosuuksien 
korotukset, joiden tarkoituksena on 
yhteisvastuullisuuden ja kasvun 
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edistäminen yhteisössä päästöjen 
vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseksi
Belgia 10%

Bulgaria 53%

Tšekki 31%

Viro 42%

Kreikka 17%

Espanja 13%

Italia 2%

Kypros 20%

Latvia 56%

Liettua 46%

Luxemburg 10%

Unkari 28%

Malta 23%

Puola 39%

Portugali 16%

Romania 53%

Slovenia 20%

Slovakia 41%

Ruotsi 10%

Or. en

(Liittyy 10 artiklaan esitettyyn tarkistukseen 9)

Perustelu

Ei ole perusteltua sisällyttää koheesiopoliittisia näkökohtia yhteisön 
päästökauppajärjestelmään.
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Tarkistus 823
Jerzy Buzek

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II b (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II b
Lisätään direktiiviin 2003/87/EY liite II b 
seuraavasti:

"Liite II b
Huutokauppaperiaatteet

Periaate 1
Päästöjen/energian rationaalinen 
hinnanmuodostus
Periaate 2
Rasitusten jakaminen tietylle ajalle
Periaate 3
Hiilivuodon torjuminen
Periaate 4
Yhteistuotannon tukeminen 
Periaate 5
"Alhaisiin päästöarvoihin" vetoamisen 
estäminen 
Periaate 6
Kaikki oikeudet olisi kytkettävä tiettyihin 
ehtoihin: oikeus saada päästöoikeuksia 
olisi kytkettävä velvollisuuteen tuottaa 
sähköä 
Periaate 7
Tasapuoliset kilpailuolosuhteet, mikä 
tarkoittaa huutokauppaan osallistumaan 
oikeutettujen tahojen rajoittamista 
toiminnanharjoittajiin, jotka toimivat 
tietyssä maassa (kotimainen 
huutokauppa) tai maiden ryhmässä, jossa 
on samanlaiset hiilidioksidipäästöt 
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Periaate 8
Asteittain korotettava päästöoikeuksien 
vähimmäishinta huutokaupan 
lähtöhinnaksi (reservin hinta), jonka 
suuruus on 20 euroa/tCO2 vuonna 2013 
ja jota korotetaan vuosittain 5 eurolla ja 
joka on 55 euroa/tCO2 vuonna 2020.
Periaate 9
Asteittain korotettava päästöoikeuksien 
enimmäishinta asteittain nousevaksi 
sakoksi, jonka määrä on 30 euroa/tCO2
vuonna 2013 ja jota korotetaan vuosittain 
10 eurolla ja joka on 100 euroa/tCO2
vuonna 2020."

Or. en

Perustelu

Päästöoikeuksien kaupasta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että hinnoissa on 
huomattavia vaihteluja. Näin suuri volatiliteetti merkitsee kasvavaa investointiriskiä ja on 
siten suurena esteenä investointipäätöksille, mikä voi olla erityisen haitallista energia-alalle, 
koska sillä tarvitaan ehdottomasti teknisiä uudistuksia päästötavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tarvitaan pikaisesti mekanismi, jolla voidaan kaventaa hintojen vaihteluväliä erityisesti 
huutokaupan alkuvaiheessa.
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