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LYHYET PERUSTELUT

EU:n päästökauppajärjestelmä käynnistyi 1. tammikuuta 2005, ja se on yksi EU:n 
ilmastopolitiikan tärkeimmistä välineistä, koska sillä voidaan saavuttaa absoluuttisia 
päästövähennyksiä taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Komissio on neuvoston pyynnöstä 
laatinut ehdotuksen direktiivin muuttamisesta, jotta voidaan parantaa 
päästökauppajärjestelmän varmuutta ja ennakoitavuutta.  Direktiivillä on erityisesti tarkoitus 
kodifioida polttolaitoksen tulkinta, jotta päästään eroon epäyhtenäisyydestä direktiivin 
soveltamisessa, kun direktiivi ulotetaan koskemaan uusia aloja ja kaasuja vuoden 2013 
jälkeisellä kaudella. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa koskee pääasiassa 
kansallisia hallituksia ja alueellisia maaryhmittymiä.  Se ei ensinäkemällä näyttäisi koskevan 
suoraan alueellisia viranomaisia. Tämä on kuitenkin kovin lyhytnäköistä, koska markkinoille 
tulevat polttolaitokset sijoitetaan jonkin jäsenvaltion alueelle ja laitosten tehokkuus 
jäsenvaltion pyrkiessä mukautumaan uusiin energianlähteisiin sekä jäsenvaltion toiminta 
päästökauppamarkkinoilla vaikuttavat suoraan paikalliseen ympäristöön, alueen taloudelliseen 
kehitykseen ja sen sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllisyyteen.

Komission ehdotus on erittäin tekninen ja täsmällinen asiakirja, joka on erottamaton osa 
kansainvälisiä sopimuksia.

Kuten komissaari Hübner hiljattain totesi, Euroopan aluekehityspolitiikka on uusine 
sääntöineen ohjelmakaudella 2007–2013 tärkeä tekijä kestävän, kilpailukykyisen ja varman 
energiapolitiikan rahoituksessa. Koheesiopolitiikassa on valmistauduttu lisäämään kaudella 
2007–2013 sen jo nyt merkittävää panosta haasteena olevaan varman ja kestävän 
energiansaannin varmistamiseen.  Konkreettisesti ilmaistuna 15,2 miljardia euroa 
koheesiopolitiikan kyseisen kauden varoista on tarkoitettu käytettäväksi uusiutuvaa energiaa 
ja energiatehokkuutta koskeviin investointeihin.

Koska investoinnit ovat suuria ja koska on tärkeää, että asianomaiset alueet kykenevät 
valvomaan EU:n rakennerahastoista tehtyjen investointien ja alueilla näistä investoinneista 
hyötyvien polttolaitosten tehokkuuden välistä suhdetta, lausunnon valmistelija ehdottaa, että 
aluekehitysvaroista vastaaville alueellisille viranomaisille ja paikallishallinnon viranomaisille 
annetaan tiedot 

 niiden alueella olevien laitosten päästökauppatoimista, jotta ne voivat arvioida niiden 
aluekehitysrahastomenojen vaikutuksia, joiden tarkoituksena on auttaa laitoksia 
käyttäviä yrityksiä vaihtamaan käyttämänsä teknologia ja siirtymään puhtaan tai 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöön.

Parlamentti on hiljattain todennut1, että monet unionin alueista ja varsinkin pääasiassa 
matkailusta elävät alueet ovat erittäin riippuvaisia edullisista lentoyhteyksistä, joilla voidaan 
varmistaa tärkeän matkailualan tulevaisuus. Näin ollen on maiden, kuten Kypros, Kreikka ja 
Malta, sekä unionin syrjäisimpien alueiden etujen mukaista varmistaa, että huolehditaan 
oikeudenmukaisesta tasapainosta ilmastonmuutoksen vaikutusten välttämättömien 
lieventämistoimien ja kestävän edullisen lentomatkustamisen välillä.

                                               
1 Ks. Sudren mietintö syrjäisimpiä alueita koskevasta strategiasta.
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Ensimmäisestä päästökauppakaudesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että lupien hinta 
voi vaihdella erittäin suuresti, mikä aiheuttaa epävarmuutta niissä, jotka harkitsevat 
investoimista energiaa säästäviin tai uusiutuviin energianlähteisiin perustuviin hankkeisiin, ja 
vähentää näin investointihalukkuutta.   Uuteen järjestelmään olisi sisällytettävä toimia, joilla 
voidaan vähentää keinottelua; keinottelulla voi olla tuhoisia vaikutuksia, kuten on nähty viime 
aikoina muilla markkinoilla elintarvikkeista öljyyn.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava kuten muita 
aloja, jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
oikeuksia, eikä kuten sähköntuottajia. 
Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia 
päästöoikeuksista jaettaisiin ilmaiseksi 
vuonna 2013, ja sen jälkeen ilmailulle 
ilmaiseksi jaettavia päästöoikeuksia 
vähennettäisiin vuosittain samansuuruisella 
määrällä siten, että ilmaiseksi jakaminen 
loppuu vuoteen 2020 tultaessa. Yhteisön ja 
sen jäsenvaltioiden olisi edelleen 
tavoiteltava sopimusta maailmanlaajuisista 
toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä.]

(33) [Ilmailua olisi päästöoikeuksien 
jakamisen osalta kohdeltava tavalla, joka 
ilmentää sen kykyä löytää keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä korvaavia 
polttoaineita. Tämä tarkoittaa, että 
80 prosenttia päästöoikeuksista jaettaisiin 
ilmaiseksi vuonna 2013, ja sen jälkeen 
ilmailulle ilmaiseksi jaettavia 
päästöoikeuksia vähennettäisiin vuosittain 
samansuuruisella määrällä siten, että 
ilmaiseksi jakaminen loppuu vuoteen 2020 
tultaessa. Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
olisi edelleen tavoiteltava sopimusta 
maailmanlaajuisista toimenpiteistä ilmailun 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi 
ja tarkasteltava alan tilannetta uudelleen 
yhteisön järjestelmän seuraavan 
uudelleentarkastelun yhteydessä. Ennen 
tämän direktiivin säännösten soveltamista 
Euroopan unionin syrjäisimpiin alueisiin 
ja saariin, pienet saarijäsenvaltiot 
mukaan luettuina, on tehtävä vaikutusten 
arviointi. Jos vaikutusten arvioinnissa käy 
ilmi, että direktiivillä voi olla kielteisiä 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
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komissio hyväksyy toimenpiteitä kyseisten 
vaikutusten lieventämiseksi.]

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka kokemukset ensimmäisestä 
päästökauppakaudesta ovat osoittaneet 
yhteisön järjestelmän mahdollisuudet ja 
toisen kauden jakosuunnitelmien 
valmistuminen auttaa toteuttamaan 
huomattavia vähennyksiä vuoteen 2012 
mennessä, saavutuksia tarkasteltaessa on 
vahvistunut käsitys siitä, että 
päästökauppajärjestelmää on 
yhdenmukaistettava, jotta voidaan 
paremmin hyödyntää päästökaupan edut, 
estää kilpailun vääristyminen 
sisämarkkinoilla ja helpottaa 
päästökauppajärjestelmien yhteen 
liittämistä. Lisäksi olisi parannettava 
järjestelmän ennakoitavuutta ja 
laajennettava sen soveltamisalaa 
sisällyttämällä siihen uusia aloja ja kaasuja, 
jotta voidaan sekä vahvistaa tarvittaviin 
investointeihin kannustavia hiilen 
hintasignaaleja että tarjota uusia 
vähennysmahdollisuuksia, jotka auttaisivat 
laskemaan yleisiä vähennyskustannuksia ja 
lisäämään järjestelmän tehokkuutta.

(7) Vaikka kokemukset ensimmäisestä 
päästökauppakaudesta ovat osoittaneet 
yhteisön järjestelmän mahdollisuudet ja 
toisen kauden jakosuunnitelmien 
valmistuminen auttaa toteuttamaan 
huomattavia vähennyksiä vuoteen 2012 
mennessä, saavutuksia tarkasteltaessa on 
vahvistunut käsitys siitä, että 
päästökauppajärjestelmää on 
yhdenmukaistettava, jotta voidaan 
paremmin hyödyntää päästökaupan edut, 
vähentää keinottelun mahdollisuuksia,
estää kilpailun vääristyminen 
sisämarkkinoilla ja helpottaa 
päästökauppajärjestelmien yhteen 
liittämistä. Lisäksi olisi parannettava 
järjestelmän ennakoitavuutta ja 
laajennettava sen soveltamisalaa 
sisällyttämällä siihen uusia aloja ja kaasuja, 
jotta voidaan sekä vahvistaa tarvittaviin 
investointeihin kannustavia hiilen 
hintasignaaleja että tarjota uusia 
vähennysmahdollisuuksia, jotka auttaisivat 
laskemaan yleisiä vähennyskustannuksia ja 
lisäämään järjestelmän tehokkuutta.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava, että alueelliset 
viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot 
alueellaan olevista laitoksista, jotta ne 
voivat arvioida niiden aluekehitysrahasto-
tai koheesiorahastomenojen vaikutuksia, 
joiden tarkoituksena on auttaa laitoksia 
käyttäviä yrityksiä vaihtamaan 
käyttämänsä teknologia ja siirtymään 
puhtaan tai uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käyttöön.

Or. en
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