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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön 
järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi
(KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0016),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0043/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kansainvälisen 
kaupan valiokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan 
lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 

(3) Eurooppa-neuvosto on selkeästi 
sitoutunut vähentämään yhteisön 
kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 20 prosenttia vuoden 
1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut kehittyneet maat 
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sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen.

sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneemmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin riittävässä määrin 
vastuidensa ja valmiuksiensa mukaisesti. 
Vuoteen 2050 mennessä 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi 
vähennettävä vähintään 50 prosentilla 
vuoteen 1990 verrattuna. Kaikkien 
talouden alojen olisi osallistuttava näiden 
päästövähennysten saavuttamiseen, 
laivaliikenne ja lentoliikenne mukaan 
luettuina. Lentoliikenne osallistuu 
yhteisön järjestelmään 20 prosentin ja 
30 prosentin vähennyksillä. Siihen 
saakka, kunnes laivaliikenne sisällytetään 
yhteisön järjestelmään, minkä pitäisi 
toteutua viimeistään vuonna 2015, 
laivaliikenteen päästöt on sisällytettävä 
päätökseen, joka koskee jäsenvaltioiden 
tavoitetta täyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevat yhteisön sitoumukset vuoteen 
2020 mennessä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Maailmanlaajuisen metsien 
hävittämisen laajuuden ja nopeuden 
vuoksi on ehdottoman välttämätöntä, että 
yhteisön järjestelmän mukaisesta 
huutokaupasta saatavat tulot käytetään 
metsien hävittämisen vähentämiseen sekä 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
edistämiseen. Lisäksi EU:n tulisi edistää 
metsien hävittämisen vähentämistä ja 
metsittämisen ja metsänuudistamisen 
edistämistä koskevan kansainvälisesti 
tunnustetun järjestelmän perustamista. 
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Jäsenvaltioiden tulisi maksaa mainitut 
varat "halukkaiden maiden liittoutuman" 
pohjalta EU:n tai kansainväliseen 
rahastoon, joka kansainvälisesti jakaa 
varoja tehokkaasti edellä mainittuun ja 
muihin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin, johon kannustetaan sen 
sijaan sillä, että varastoituihin päästöihin 
liittyviä oikeuksia ei tarvitse palauttaa. 
Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
sähköntuottajat, jotka tuottavat lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voivat saada
ilmaisia päästöoikeuksia, jos tällaiselle 
lämmöntuotannolle muiden alojen 
laitoksissa annetaan ilmaisua oikeuksia.

(16) Edellä esitetyn vuoksi kaikkien 
päästöoikeuksien huutokaupan olisi 
vuodesta 2013 oltava vakiokäytäntö 
voimalaitosten osalta, koska niillä on 
mahdollisuus siirtää kasvavat 
hiilidioksidikustannukset hintoihin. 
Hiilidioksidin talteenoton kustannusten 
nousun aiheuttaman kilpailun
vääristymisen välttämiseksi
sähköntuottajille, jotka tuottavat lämpöä
tai jäähdytystä direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla, 
olisi myönnettävä mainittua lämmön tai 
jäähdytyksen tuotantoa koskevia ilmaisia 
päästöoikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin pitkäaikavälin kannustin 
perustuu siihen, että pysyvästi varastoitua 
hiilidioksidia koskevia päästöoikeuksia ei 
tarvitse luovuttaa.  Lisäksi ensimmäisten 
kaupallisten laitosten käyttöönoton 
nopeuttaminen edellyttää 
huutokappatulojen ja ylimääräisten 
päästöoikeuksien myöntämistä 
12 mainitulle sellaisen EU:n tai 
kolmannen valtion laitokselle, joka on 
ratifioinut tulevan kansainvälisen 
ilmastomuutossopimuksen.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Mitkään säännöistä eivät saisi 
kannustaa lisäämään päästöjä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että lisääntyvä osa 
päästöoikeuksista huutokaupataan. Jotta 
markkinat voisivat toimia asianmukaisesti, 

(18) Yhteisön sisäisen kilpailun 
vääristymisen minimoimiseksi siirtymäajan 
ilmaisjaosta laitoksille olisi annettava koko 
yhteisön osalta yhdenmukaistettuja 
sääntöjä (”benchmarks”), joissa olisi 
otettava huomioon kasvihuonekaasujen ja 
energian kannalta tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi. Vaihtoehtoisen 
tuotantoprosessin tarjoavien 
valokaariuunien saatavuudesta 
riippumatta mainituissa 
yhdenmukaistetuissa säännöissä voidaan 
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päästöoikeuksien jakamisesta olisi 
päätettävä ennen päästökauppakauden 
alkua. Jakaminen ei saisi vääristää 
tarpeettomasti kilpailua sähkön ja 
teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpöenergian markkinoilla. Sääntöjä 
olisi sovellettava uusiin osallistujiin, jotka 
harjoittavat samaa toimintaa kuin olemassa 
olevat laitokset, jotka saavat siirtymäajan 
ilmaisia päästöoikeuksia. Jotta ei 
vääristettäisi kilpailua sisämarkkinoilla, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei pitäisi antaa 
uusien osallistujien harjoittamalle
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

ottaa huomioon myös masuunien 
palokaasupäästöt tapauksissa, joissa 
mainittuja palokaasuja ei voida välttää 
teräksen masuunituotannossa; viimeksi 
mainitussa yhteydessä säännöillä voidaan 
sallia päästöoikeuksien jakaminen 
ilmaiseksi mainittuja kaasuja tuottaville 
masuuneille. Mitkään säännöistä eivät 
saisi kannustaa lisäämään päästöjä, minkä 
lisäksi olisi varmistettava, että lisääntyvä 
osa päästöoikeuksista huutokaupataan. 
Jotta markkinat voisivat toimia 
asianmukaisesti, päästöoikeuksien 
jakamisesta olisi päätettävä ennen 
päästökauppakauden alkua. Jakaminen ei 
saisi vääristää tarpeettomasti kilpailua 
sähkön ja teollisuuslaitoksille toimitettavan 
lämpö- ja jäähdytysenergian markkinoilla.
Lisäksi säännöillä olisi vältettävä 
kilpailun vääristyminen yhden 
operaattorin laitosten ja ulkoistetun 
tuotannon laitosten tuotantotoiminnan 
välillä. Sääntöjä olisi sovellettava uusiin 
osallistujiin, jotka harjoittavat samaa 
toimintaa kuin olemassa olevat laitokset, 
jotka saavat siirtymäajan ilmaisia 
päästöoikeuksia. Jotta ei vääristettäisi 
kilpailua sisämarkkinoilla, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei pitäisi antaa uusien 
osallistujien harjoittamalle 
sähköntuotannolle. Vuonna 2020 
käyttämättä olevat uusien osallistujien 
päästöoikeudet olisi huutokaupattava.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 

(19) Yhteisö säilyttää keskeisen asemansa 
neuvotteluissa kunnianhimoisesta 
kansainvälisestä sopimuksesta, jonka 
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tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

tavoitteena on rajoittaa maailmanlaajuinen 
lämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen. 
Se pitää Balissa saavutettua edistystä 
tämän tavoitteen saavuttamisessa 
rohkaisevana. Jos muut kehittyneet maat ja 
muut suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen 
aiheuttajat eivät osallistu tähän 
kansainväliseen sopimukseen, vähemmän 
hiilidioksiditehokkaiden laitosten 
kasvihuonekaasupäästöt saattaisivat 
lisääntyä kolmansissa maissa, joissa 
teollisuudella ei ole samanlaisia 
hiilidioksidipäästöjen rajoituksia, (niin 
sanottu hiilivuoto), ja samalla aiheutuisi 
taloudellista haittaa energiaintensiivisen 
teollisuuden tietyille kansainväliselle 
kilpailulle alttiille aloille ja osa-aloille. 
Tämä voisi vaarantaa 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyyden ja 
yhteisön toimista saatavat hyödyt. 
Hiilivuodon uhkan torjumiseksi yhteisö 
jakaa enintään 100 prosenttia ilmaisista 
päästöoikeuksista asianomaiset perusteet 
täyttäville teollisuudenaloille ja osa-aloille. 
Näiden alojen ja osa-alojen ja määrittelyä 
ja vaadittavia toimenpiteitä arvioidaan 
myöhemmin uudelleen, jotta voidaan 
varmistaa tarvittavien toimien 
toteuttaminen ja ylisuurten korvausten 
välttäminen. Jos tiettyjen alojen tai osa-
alojen suhteen on asianmukaisesti 
perusteltavissa, että hiilivuodon uhkaa ei 
voida torjua muilla keinoin, ja lisäksi 
sähköntuotanto muodostaa suuren osan 
tuotantokustannuksista ja on tehokasta, 
toteutettavissa toimissa voidaan ottaa 
huomioon sähkönkulutus 
tuotantoprosessissa muuttamatta 
päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
kaikkien jäsenvaltioiden yhteisön 
järjestelmässä vuosiksi 2008–2012 
hyväksymistä hanketyypeistä saatuja 
jäljellä olevia sertifioituja
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksikköjä vuoden 2012 
jälkeen siihen tasoon asti, jonka käyttö oli 
sallittua kaudella 2008–2012. Koska 
jäsenvaltiot voivat siirtää 
toiminnanharjoittajien hallussa olevia 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 

(22) EU:n ja muiden valtioiden 
päästökauppajärjestelmien tulisi edistää 
hyvitysten kysyntää todellisista, 
todennettavista, ylimääräisistä ja pysyvistä 
päästövähennyksistä hankkeista maissa, 
jotka edistävät rakentavasti 
ilmastonmuutoksen torjuntaa. Kun 
asianomaiset maat ovat allekirjoittaneet 
ilmastonmuutoksen tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen, puhtaan 
kehityksen mekanismin "Gold Standard"-
tyyppiset päästövähennysoikeuksien 
hyvitykset olisi hyväksyttävä kaikissa 
päästökauppajärjestelmissä.  
Ennakoitavuuden varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi saatava 
varmuus mahdollisuuksistaan käyttää 
"Gold Standard" -tyyppisiä
päästövähennyksiä ja "Gold Standard" -
tyyppisiä päästövähennysyksikköjä vuoden 
2012 jälkeen. Toiminnanharjoittajille olisi 
annettava mahdollisuus käyttää 
mainittuja hyvityksiä keskimäärin 
5 prosenttiin saakka päästöistään vuosina 
2013–2020 sillä edellytyksellä, että ne 
käyttävät vähemmän kuin 6,5 prosenttia 
päästövähennyksistään ja 
päästövähennysyksiköistään vuoden 2005 
päästöihinsä verrattuna vuosina 2008–
2012,  eivätkä siirrä muita 11a artiklan 
2 alakohdassa vahvistettuja oikeuksia. 
Tällä varmistetaan, että 
toiminnanharjoittajat vähentävät 
päästöjään tehokkaasti vuosina 2008–
2012 vuoden 2005 tasoon verrattuna. 
Lisäksi tällä varmistetaan 1,9 miljardin 
tonnin vähennys vuosina 2008–2020 eli 
ylimääräiset 500 miljoonaa tonnia, mikä 
muodostaa 50 prosenttia komission 
tavoitteesta. Koska jäsenvaltiot voivat 
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ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

siirtää toiminnanharjoittajien hallussa 
olevia sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä kansainvälisten 
sopimusten mukaiselta sitoumuskaudelta 
toiselle (’banking’) vasta vuoden 2015 
jälkeen ja vain, jos jäsenvaltiot päättävät 
sallia kyseisten sertifioitujen 
päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden siirtämisen 
rajoitetun siirto-oikeuden yhteydessä, 
varmuus olisi turvattava vaatimalla, että 
jäsenvaltioiden on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa ennen vuotta 
2012 tehdyistä päästövähennyksistä 
myönnetyt tällaiset sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vuodesta 2013 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin. Koska 
jäsenvaltioita ei pitäisi kuitenkaan 
velvoittaa hyväksymään sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä, joiden 
käyttömahdollisuuksista niiden olemassa 
olevien kansainvälisten sitoumusten osalta 
ei ole varmuutta, edellä kuvaillun 
vaatimuksen ei pitäisi jatkua 31 päivän 
joulukuuta 2014 jälkeen. 
Toiminnanharjoittajille olisi annettava 
sama varmuus mahdollisuudesta käyttää 
ennen vuotta 2013 toteutetuista hankkeista 
saatuja sertifioituja päästövähennyksiä 
vuoden 2013 jälkeen aiheutuvien päästöjen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Vaikka järjestelmän on oltava erittäin joustava, on ratkaisevan tärkeää, että JI/CDM -
hankkeissa noudatetaan tiettyjä sääntöjä ja normeja päästöjen todellisen ja todennettavan 
vähentämisen varmistamiseksi.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Kun tuleva kansainvälinen 
ilmastonmuutossopimus on tehty, 
puhtaan kehityksen mekanismin mukaisia 
hyvityksiä kolmansista maista pitäisi 
hyväksyä yhteisön järjestelmässä 
ainoastaan sen jälkeen, kun kyseiset maat 
ovat ratifioineet kansainvälisen 
sopimuksen.

(25) Kun yhteisö on ratifioinut tulevan
kansainvälisen
ilmastonmuutossopimuksen, ja kun 
yhteisön järjestelmässä voidaan käyttää 
ylimääräiset hyvitykset, jotka edustavat 
enintään puolta ylimääräisestä 
vähennyksestä, toiminnanharjoittajille 
myönnettävät "Gold Standard" -
päästövähennykset ja "Gold Standard" -
päästövähennysyksiköt olisi korotettava 
yli 5 prosentin tasolle. 

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.”

”Lisäksi siinä säädetään 
kasvihuonekaasujen päästövähennysten 
lisäämisestä siten, että voidaan auttaa 
saavuttamaan vähennystasot, joita pidetään 
tieteellisesti tarpeellisina vaarallisen 
ilmastonmuutoksen välttämiseksi.” 
Yhteisön olisi siirryttävä 30 prosentin 
vähennyksen täytäntöönpanoon vuoden
1990 tasoon verrattuna, joka tulee 
voimaan sen jälkeen, kun yhteisö on 
ratifioinut tulevan kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen. 

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan sen 
jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;"

"h) ’uudella osallistujalla’ yhtä tai 
useampaa liitteessä I mainittua toimintaa 
harjoittavaa laitosta, joka on saanut 
kasvihuonekaasujen päästöluvan, tai joka 
on luonteensa tai toimintansa 
merkittävästä muutoksesta tai 
suorituskykynsä merkittävästä kasvusta 
johtuen saanut kasvihuonekaasujen 
päästölupansa uusien vaatimusten tasolle
sen jälkeen, kun 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu luettelo on toimitettu 
komissiolle;”

Or. en

Perustelu

Nykyisessä komission ehdotuksessa kapasiteetin laajentamista ei enää määritellä uudeksi 
tulokkaaksi. Tämä on merkittävä muutos, koska hyvityksiä myönnetään vain uusille laitoksille, 
ja koska laajennuksen jäävät huutokauppojen piiriin. Komission ehdotus ei varmista 
tasapainoa uusien laitosten ja kapasiteetin parantamisen välillä, se ei edusta tehokkainta 
lähestymistapaa ja saattaa estää innovointia nykyisissä järjestelmissä. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2010 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 

Komissio julkaisee viimeistään 30 päivänä
syyskuuta 2008 vuoden 2013 
päästöoikeuksien absoluuttisen 
lukumäärän, joka perustuu jäsenvaltioiden 
niiden kansallisista jakosuunnitelmista 
kaudeksi 2008–2012 tehtyjen komission 
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päätösten mukaisesti myöntämien 
päästöoikeuksien kokonaismääriin.

päätösten mukaisesti myöntämien tai 
myönnettävien päästöoikeuksien 
kokonaismääriin.

Or. en

Perustelu

Päästöoikeudet, jotka jäsenvaltiot voivat myöntää kansallisen myöntämisjärjestelmänsä 
puitteissa vuosiksi 2008–2012, on vahvistettava ennen vuotta 2010, joten edellä mainittua 
päivämäärää on aikaistettava.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
9a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden laitosten päästöoikeuksien 
kokonaismäärää, jotka jätetään yhteisön 
järjestelmän ulkopuolelle 27 artiklan 
mukaisesti, on vähennettävä vastaavasti.

Or. en

Perustelu

Jos laitokset jätetään yhteisön järjestelmän ulkopuolelle, niiden päästöoikeuksien 
kokonaismäärää on vähennettävä vastaavasti, jotta järjestelmän kokonaispäästökattoa ei 
ylitetä.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 
huutokaupattava kaikki päästöoikeudet, 

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

joita ei myönnetä ilmaiseksi 10 a artiklan 
mukaisesti. Komissio määrittää ja 
julkaisee toimitettujen kertomusten ja 
10a artiklan 6 kohdan mukaisesti 
31. joulukuuta 2010 mennessä 
ennakoitujen yhteisön laajuisten 
päästöoikeuksien määrät, jotka 
huutokaupataan vuosiksi 2013–2020.

Or. en

Perustelu

Sekä päästökauppajärjestelmän että sähköntuotantoalan asianmukainen toimivuus edellyttää 
ehdottomasti sitä, että vuodesta 2013 eteenpäin voimassa olevat päästöoikeudet 
huutokaupataan hyvissä ajoin ennen 1. tammikuuta 2013.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot siirtävät vähintään 
50 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetuista 
päästöoikeuksien huutokaupasta 
saatavista tuloista yhteisön perustamalle 
tai kansainvälisen tason rahastolle 
"halukkaiden maiden liittoutuman" 
periaatteen mukaisesti:

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

a) neljännes käytetään toimiin, joilla 
vältetään metsien hävittämistä ja lisätään 
metsittämistä ja metsänuudistamista 
maissa, jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen, ottaen 
huomioon:  
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aloitteisiin;
– alkuperäiskansojen oikeudet ja tarpeet; 
– luonnon monimuotoisuuden 
säilyttäminen sekä
– metsävarojen kestävä käyttö;

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

b) neljännes käytetään päästöjen 
vähentämisen maissa, jotka ovat 
ratifioineet tulevan kansainvälisen 
sopimuksen, ja teknologian siirtämiseen 
mainittuihin maihin esimerkiksi 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävän 
maailmanlaajuisen rahaston välityksellä;

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

c) puolet käytetään ilmastonmuutoksen 
kielteisiin vaikutuksiin sopeutumiseen 
maissa, jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen; 

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

Or. en

Tarkistus 15

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

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

Or. en

Perustelu

Huutokauppatuloja olisi käytettävä periaatteessa myös tulevaisuuden vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien alojen luomiseen ja tukemiseen suuntaamalla uusia 
investointeja mainituille aloille. 

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
päätöksen N:o 280/2004/EY mukaisesti 
toimittamiinsa raportteihin tiedot tulojen 
käyttämisestä kuhunkin 3 ja 3 a kohdan 
mukaisista tarkoituksista.

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 5. Komissio antaa viimeistään 30 päivänä 
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joulukuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti ja syrjimättömästi. Huutokaupat 
on suunniteltava siten, että 
toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
täydet mahdollisuudet osallistua ja että 
mahdolliset muut osallistujat eivät voi 
haitata huutokaupan sujumista. Kyseisestä 
toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
[23 artiklan 3 kohdassa] tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

syyskuuta 2010 huutokaupan ajankohtia, 
hallinnointia ja muita näkökohtia koskevan 
asetuksen, jonka tarkoituksena on 
varmistaa, että huutokauppa toteutetaan 
avoimesti, yhdenmukaisesti ja 
syrjimättömästi. Tätä tarkoitusta varten 
prosessin olisi oltava ennustettava 
erityisesti huutokauppojen ajoituksen ja 
jaksottamisen sekä huutokaupan 
kohteeksi tulevien päästömäärien osalta. 
Komissio kuulee kaikkia keskeisiä 
sidosryhmiä ennen mainitun asetuksen 
antamista. Huutokaupat on suunniteltava 
ja toteutettava siten, että

a) toiminnanharjoittajilla ja erityisesti 
yhteisön järjestelmään osallistuvilla 
pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on 
oikeudenmukaiset, yhtäläiset ja täydelliset 
mahdollisuudet osallistua ja

b) osallistuminen prosessiin on 
kustannustehokasta 
toiminnanharjoittajien kannalta;
c) kaikilla osallistujilla on käytettävissään 
samat tiedot samaan aikaan; sekä 
d) osallistujat eivät voi haitata huutokaupan 
sujumista. 

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

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi annettavakomissiolle tarkempia ohjeita huutokauppoja koskevasta 
asetuksesta, joka on tarkoitus hyväksyä 5 artiklan mukaisesti. Erityisesti komissiota olisi 
vaadittava kuulemaan kaikkia asianomaisia toimijoita ennen mainitun asetuksen 
hyväksymistä. Huutokaupoilla olisi varmistettava myös markkinoiden likviditeetin 
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varmistamiseksi ja jälkimarkkinoiden vääristämisen välttäminen.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat komissiota 
kuultuaan valtuuttaa yhteisen viraston tai 
instituution hoitamaan 
päästöoikeushuutokaupat puolestaan. 
Yhteisen viraston tai instituution 
järjestämien huutokauppojen tulot 
jaetaan jäsenvaltioiden kesken 2 artiklan 
mukaisesti niin pian kunkin huutokaupan 
jälkeen kuin käytännössä on mahdollista.

Or. en

Perustelu

Yhteisön laajuinen huutokaupattavien päästöoikeuksien kokonaismäärä on määriteltävä ja se 
on ilmoitettava jäsenvaltioille, jotta ne voivat laskea niiden päästöoikeuksien määrän, jotka 
ne voivat huutokaupata 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kun komissio lähiaikoina antaa 
päästöoikeushuutokauppoja koskevan asetusehdotuksen, sen otettava huomioon 
huutokauppojen 27 jäsenvaltiossa järjestämisen monimutkaisuus ja hallinnolliset 
kustannukset.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2011 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 

1. Komissio hyväksyy viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2010 yhteisön 
laajuisia ja täysin yhdenmukaistettuja 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 2–6 ja 
8 kohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien 
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jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla. jakamisesta yhdenmukaistetulla tavalla.
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.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – varmistettava, että 
oikeudet jaetaan siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannolle.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
toimenpiteillä on – siinä määrin kuin se on 
toteutettavissa – määritettävä 
yhdenmukaiset säännöt sen 
varmistamiseksi, että oikeudet jaetaan 
siten, että jako tuottaa 
kasvihuonekaasuihin, energiatehokkaisiin 
tekniikkoihin ja päästöjen vähentämiseen 
liittyviä kannustimia, eli jakotavassa 
otetaan huomioon tehokkaimmat tekniikat, 
korvaavat ratkaisut, vaihtoehtoiset 
tuotantomenetelmät, biomassan käyttö, 
uusiutuvat energialähteet sekä 
kasvihuonekaasujen talteenotto ja 
varastointi, eikä sillä kannusteta päästöjen 
lisäämiseen. Mainituissa toimissa voidaan 
ottaa huomioon myös masuunien 
palokaasujen päästöt tapauksissa, joissa 
mainittuja palokaasuja ei voida välttää 
teräksen masuunituotannossa; siinä 
yhteydessä toimilla voidaan sallia 
päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi 
mainittuja kaasuja tuottaville 
masuuneille. Ilmaisia päästöoikeuksia ei 
jaeta sähköntuotannon nettomyynnille
kolmannelle osapuolelle.

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan kansainvälisen sopimuksen, josta 
seuraa kasvihuonekaasupäästöjen 
samantasoisia pakollisia vähennyksiä kuin 
yhteisön vähennykset, komissio tarkastelee 
edellä tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että päästöoikeuksia 
jaetaan ilmaiseksi ainoastaan, jos se on 
kyseisen sopimuksen mukaisesti täysin 
perusteltua.

Jos yhteisö tekee ilmastonmuutosta 
koskevan tulevan kansainvälisen 
sopimuksen, josta seuraa 
kasvihuonekaasupäästöjen samantasoisia 
pakollisia vähennyksiä kuin yhteisön 
vähennykset, komissio tarkastelee edellä 
tarkoitettuja toimenpiteitä uudelleen 
varmistaakseen, että päästöoikeuksia 
jaetaan ilmaiseksi ainoastaan, jos se on 
kyseisen sopimuksen mukaisesti täysin 
perusteltua.

Or. en
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Perustelu

Tällä aikaistetaan päivämäärää, johon mennessä komission oin mukautettava ilmaisten 
päästöoikeuksien jakamista koskevat säännöt. 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on toimitettava laitosten ja niiden ilmaisten päästöoikeuksien luettelo 
komissiolle viimeistään 30. kesäkuuta 2011. Ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden on 
kuultava sekä asianomaisia laitoksia että kansalaisia mainitusta luettelosta, ehdotettu 
määräaika on liian lyhyt. Lisäksi ilmaisten päästöoikeuksien myöntämistä sähkön 
nettomyyjille olisi vältettävä sähkömarkkinoiden vääristymisen välttämiseksi. Lisäksi 
energiatehokkuutta olisi edistettävä terästuotannon palokaasujen osalta.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

2. Ellei 3 kohdasta muuta johdu, ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuottajille, 
eikä kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

2. Ellei 3 ja 6 kohdasta muuta johdu, 
ilmaisia päästöoikeuksia ei jaeta 
sähköntuottajille, eikä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
talteenottolaitoksille, kuljetusputkille tai 
varastoille.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sähköntuottajille, jotka tuottavat
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä 
direktiivissä 2004/8/EY määritellyllä 
tehokkaalla yhteistuotannolla, voidaan 
jakaa ilmaisia päästöoikeuksia, jotta 
voidaan turvata niiden tasavertainen 

3. Tapauksissa, joissa lämmön tai 
jäähdytyksen tuottajat saavat 1 kohdan 
mukaisen ilmaisen päästöoikeuden
taloudellisesti perusteltavissa olevaan 
kysyntään vastaamiseksi lämpöä tai 
jäähdytystä direktiivissä 2004/8/EY 
määritellyllä tehokkaalla yhteistuotannolla, 
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asema suhteessa muihin 
lämmöntuottajiin. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

ilmainen päästöoikeus myönnetään 
sähkön tuottamiseen sähkön oman 
kulutuksen perusteella tasavertaisen 
aseman turvaamiseksi. Näille laitoksille 
tällaisen lämmöntuotannon osalta jaettavaa 
kokonaismäärää tarkistetaan vuoden 2013 
jälkeen vuosittain 9 artiklassa tarkoitetulla 
lineaarisella määrällä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
10a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. 60 miljoonan päästöoikeuden varaus 
uusille jäsenille varataan 31. joulukuuta 
2005 saakka myönnettäväksi 
12 ensimmäiselle laitokselle, jotka ovat 
aloittaneet hiilidioksidipäästöjen 
kaupallisen ja geologisen varastoimisen 
ennen mainittua päivämäärää siten, että 
yhtä vuoteen 2016 mennessä varastoitua 
tonnia kohti myönnetään yksi 
päästöoikeus. Komissio määrittää 
mainitut 12 laitosta ennen 1. tammikuuta 
2013. 
Mainittu mahdollisuus koskee kaikkia 
laitoksia EU:n alueella tai kolmansissa 
maissa, jotka ovat ratifioineet tulevan 
kansainvälisen sopimuksen. 

Or. en
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Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla toimiville laitoksille, jotka 
ovat alttiita merkittävälle hiilivuotoriskille, 
jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia enintään 
100 prosenttia 2–6 kohdan mukaisesti 
määritellystä määrästä.

8. Vuonna 2013 ja jokaisena sitä 
seuraavana vuonna vuoteen 2020 asti 
sellaisilla aloilla tai osa-aloilla toimiville 
laitoksille, jotka ovat alttiita merkittävälle 
hiilivuotoriskille, jaetaan ilmaiseksi 
päästöoikeuksia enintään 100 prosenttia 2–
6 kohdan mukaisesti määritellystä 
määrästä.

Or. en

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa viimeistään 31. joulukuuta
2010 Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kansainvälisten neuvottelujen 
tuloksiin ja niiden seurauksena 
mahdollisesti saavutettaviin 
kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän 
vähennyksiin ja kaikkien asianosaisten 
työmarkkinaosapuolten kuulemiseen 
perustuvan analyyttisen kertomuksen, jossa 
tarkastellaan niiden energiaintensiivisten 
teollisuudenalojen tai osa-alojen tilannetta, 
joita merkittävän markkinaosuuden 
menettämisen ("hiilivuodon") vähemmän 
hiilidioksiditehokkaille laitoksille 
kolmansissa maissa, jotka eivät ole 
tulevan kansainvälisen sopimuksen 
sopimuspuolia, on määritelty selvästi 
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uhkaavan. Kertomukseen on liitettävä 
aiheellisia ehdotuksia esimerkiksi 
seuraavista:

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

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

Or. en

Perustelu

"Hiilivuodon"' määrittäminen on tärkeää, koska sen avulla voidaan saada peruskäsitys siitä, 
mihin teollisuudenaloihin hiilivuoto todellisuudessa vaikuttaa ja missä määrin.  Ilmaisten 
päästöoikeuksien lukumäärä voidaan määritellä vasta osapuolten 15. konferenssissa 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009, minkä jälkeen komissio laatii kertomuksen 
"hiilivuodosta". Mitään oletuksia ei pidä esittää tässä vaiheessa. 

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

1 kohdassa on todettava selkeästi, että luettelo sisältää vuosittaisen päästöoikeuden kullekin 
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vuodelle vuosina 2013–2020.

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot myöntävät 2 kohdan 
mukaisia ilmaisia päästöoikeuksia vain 
sillä ehdolla, että komissio on hyväksynyt 
kansalliset täytäntöönpanotoimet.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioille on annettava aikaa muuttaa kansallista täytäntöönpanosuunnitelmaansa siinä 
tapauksessa, että komissio ei hyväksy niitä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jos sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksikköjen käyttötasoa, 

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

jonka jäsenvaltiot ovat myöntäneet 
toiminnanharjoittajille kaudeksi 2008–
2012, ei ole saavutettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava 
toiminnanharjoittajien vaihtaa vuodesta 
2013 toteutuneita päästövähennyksiä 
vastaavia sertifioituja päästövähennyksiä, 
jotka on saatu ennen vuotta 2013 
aloitetuista "Gold Standard" -tyyppisistä
hankkeista, vuodesta 2013 eteenpäin 
voimassa oleviin päästöoikeuksiin.

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

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

Or. en

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

7. Vuodesta 2013 alkaen yhteisön 
järjestelmässä hyväksytään sertifioituja 
päästövähennyksiä ainoastaan "Gold 
Standard" -tyyppisiä päästövähennyksiä 
ja "Gold Standard" -tyyppisiä 
päästövähennysyksikköjä kolmansista 
maista, jotka ovat ratifioineet tulevan 
ilmastonmuutossopimuksen." Vuosina 
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2008–2012 yhteisön järjestelmän 
mukaiset päästöoikeudet ovat 
6,5 prosenttia alemmat kuin vuonna 2005. 
Kaikki toiminnanharjoittajat, jotka 
mainittuna aikana käyttävät päästöihinsä 
verrattuna alempaa päästöoikeutta ja 
alempia päästövähennysyksikköjä, ja 
jotka eivät siirrä päästöoikeuksiaan 
2 artiklan mukaisesti, voivat käyttää 
mainittuja hyvityksiä 5 prosenttiin saakka 
kunakin vuonna vuosien 2013–2020 
välisenä aikana, uudet tulokkaat ja uudet 
alat mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen sanamuoto varmistaa, että toiminnanharjoittajat voivat vuosina 2013–2020 
hyödyntää korkealaatuisia JI/CDM -hankkeita tapauksissa, joissa asianomainen valtio on 
ratifioinut Kööpenhaminan ilmastosopimuksen. Sen mukaisesti toiminnanharjoittajilla on 
oikeus siirtää enintään 5 prosenttia vuotuisista päästöistään, tai oikeus siirtää NAP II:n 
mukaiset oikeutensa. On ilmeistä, että yritykset toimivat sen mukaisesti, mikä antaa 
suurimman oikeuden.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 12 artiklaan 3a kohta 
seuraavasti:
"3a. Velvoitetta luovuttaa päästöoikeuksia 
eivät aiheuta päästöt, jotka todennetusti 
on siirretty ja kuljetettu pysyvään 
varastoon, jonka toimilupa on voimassa 
hiilidioksidien geologista varastointia 
koskevan direktiivin 2008/xxx/EY 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 34

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

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 IIa 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 IIa on poliittinen päätös, minkä vuoksi se olisi alistettava yhteispäätösmenettelylle 
komitologian sijasta.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 20 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
25 artikla – 1a ja 1b 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 
muiden sellaisten muilla alueilla, muissa 
maissa, osavaltioissa tai kansallista tasoa 
alemman tason hallintoyksiköissä 
perustettujen kasvihuonekaasujen 
pakollisten päästökauppajärjestelmien 
välillä, joissa päästöjen absoluuttinen 
määrä on rajoitettu.
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1 b. Kolmansien maiden tai osavaltioiden 
tai alueellisten hallintoyksiköiden kanssa 
voidaan tehdä muita kuin sitovia 
järjestelyjä yhteisön järjestelmän tai 
muiden kasvihuonekaasujen sellaisten 
päästöjärjestelmien soveltamisalaan 
kuuluvien päästöjen hallinnollisesta ja 
teknisestä koordinoinnista, joissa päästöjen 
absoluuttinen määrä on rajoitettu.”

1 b. Kolmansien maiden tai alueellisten 
hallintoyksiköiden tai osavaltioiden tai 
aluetason tai kansallista tasoa alempien 
hallintoyksiköiden kanssa voidaan tehdä 
muita kuin sitovia järjestelyjä yhteisön 
järjestelmän tai muiden 
kasvihuonekaasujen sellaisten 
päästöjärjestelmien soveltamisalaan 
kuuluvien päästöjen hallinnollisesta ja 
teknisestä koordinoinnista, joissa päästöjen 
absoluuttinen määrä on rajoitettu.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus selventää, että yhdistäminen on mahdollista niiden hallintoyksiköiden alaisuudessa, 
jotka ovat kansallista tasoa alempana mutta eivät ole osavaltioita, ja että alueelliset 
hallintoyksiköt sisältävät myös kansallista tasoa alempana olevat hallintoyksiköt. 

Tarkistus 36

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 ratifioi tulevan 
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
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Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

Olisi sallittava, että tällaiset laitokset 
voivat käyttää hyvityksiä tiettyyn 
prosenttimäärään saakka todennetuista 
vuosittaista päästöistä kestävistä toimista, 
jotka liittyvät metsien hävittämisen 
vähentämiseen ja metsittämiseen ja 
metsänuudistamiseen 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

Tarkistus 38

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

Komission teksti

(iii) lisätään kohdat seuraavasti:

Laitokset, joissa valmistetaan kivivillaa ja 
joiden sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia 
päivässä.

Hiilidioksidi

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

Hiilidioksidi
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Tarkistus

(iii) lisätään kohdat seuraavasti:

Laitokset, joissa valmistetaan 
vuorivillaeristysmateriaalia lasista, kivestä 
ja kuonasta ja joiden sulatuskapasiteetti 
ylittää 20 tonnia päivässä.

Hiilidioksidi

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

Hiilidioksidi

Or. en

Perustelu

Tekninen selvennys.
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PERUSTELUT

Päästökauppa ei ole mitenkään uusi järjestelmä eikä sellaisenaan vain Eurooppaa koskeva 
järjestelmä. EU:n päästökauppajärjestelmä on kuitenkin ainutlaatuinen siinä suhteessa, että se 
on ensimmäinen kansainvälinen hiilidioksidin päästökauppajärjestelmä. Järjestelmä kattaa 
tällä hetkellä noin 10 000 energialaitosta ja teollisuuslaitosta, joiden yhteinen osuus EU:n 
hiilidioksidipäästöistä on lähes 50 prosenttia ja joiden osuus EU:n kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä on 40 prosenttia. Näin ollen sitä kutsutaan varsin oikeutetusti 
EU:n ilmastonmuutoksen torjuntastrategian kulmakiveksi.

EU:n katsaus päästökauppajärjestelmään muodostaa osan komission 23. tammikuuta 2008 
hyväksymästä ilmastonmuutosta ja uudistuvaa energiaa koskevasta paketista. Paketti sisältää 
ehdotusluonnokset, jotka koskevat taakan jakamista, uusiutuvia energialähteitä sekä 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, ja ehdotusluonnoksen, joka koskee EU:n 
päästökauppajärjestelmädirektiivin tarkistamista. Hyvin tasapainoinen ehdotusluonnos, joka 
parantaa ja laajentaa merkittävästi EU:n päästökauppajärjestelmädirektiivin soveltamisalaa.

Mainitulla ehdotuksella tarkistetaan EU:n päästökauppajärjestelmän perustamista koskevaa 
direktiiviä 2003/87/EY1. Vuodesta 2012 lähtien tavoitteena on vahvistaa, laajentaa ja parantaa 
EU:n päästökauppajärjestelmän toimivuutta tehokkaimpiin kuuluvana ja kustannustehokkaana 
välineenä, jonka avulla EU voi saavuttaa kasvihuonekaasujen vähentämistä koskevat 
tavoitteensa.  Mainitun tavoitteen asetti maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto, 
joka vaati EU:n päästöjen vähentämistä vähintään 20 prosentilla vuoden 1990 tasoihin 
verrattuna, ja 30 prosentilla siinä tapauksessa, että muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaavaan 
tavoitteeseen kansainvälisen ilmastonmuutossopimuksen puitteissa. Päätös käynnistää 
neuvottelut Kioton pöytäkirjan jälkeistä aikaa koskevan sopimuksen laatimisesta tehtiin 
joulukuussa 2007 Balilla pidetyssä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa. On ehdottoman 
tärkeää, että Kööpenhaminassa vuonna 2009 kokoontuvat sopimuspuolet saavat aikaan 
kansainvälisen sopimuksen tämän kiireellisen maailmanlaajuisen ongelman torjumiseksi. 
Eurooppa voi olla johtavassa asemassa vain sillä edellytyksellä, että me saamme aikaan 
toimivia ratkaisuja ilmastonmuutoksen täydelliseksi torjumiseksi, ja vain sillä ehdolla, että 
täydellisesti toimiva EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa merkittävästi mainitun 
tavoitteen saavuttamiseen.  

Direktiivin tarkistamista koskeva ehdotus varmistaa taloudellisen tehokkuuden vaatimuksen 
ja eri alojen tasapuolisen kohtelun välisen tasapainon ja parantaa teollisuuden 
oikeusvarmuutta. Se sisältää ennusteet siitä, missä määrin päästökauppajärjestelmään 
osallistuvat alat joutuvat vähentämään päästöjään ja missä määrin yhdenmukaistamisen 
lisääminen muuttaa järjestelmän yksinkertaisemmaksi ja avoimemmaksi, mikä lisää 
kolmansien maiden ja alueiden halukkuutta liittyä siihen. 

Esittelijä arvostaa komission tekemää työtä ja kannattaa komission ehdotuksen yleisiä 
kehyksiä ja myös 21 prosentin vähennystavoitetta vuoden 2005 päästöihin verrattuna. 
Kansainvälisen sopimuksen tekemisen jälkeen päästökatolle asetetaan automaattiset ja 

                                               
1 Sellaisena kuin se on muutettuna "linkkidirektiivillä 2004/101/EY.
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ennustettavat tarkistukset, jotka vastaavat EU:n sitoumusta nostaa vähentämistavoitteensa 
21 prosentista 30 prosenttiin. Esittelijä kannattaa myös yhtä yhdenmukaista päästökattoa sekä 
8-vuoden päästökauppakautta vuoteen 2020 saakka sekä päästökaton lineaarista alentamista 
vuoteen 2025 mennessä, jolloin sitä tarkistetaan.  

Voimantuotannon 100 prosentin huutokauppa-aste vuoteen 2013 mennessä on kohtuullinen 
tavoite, koska mainittu ala voi tarvittaessa siirtää kaikki legitiimit kustannukset kuluttajien 
maksettaviksi.  Lisäksi täyttä huutokauppa-asetta olisi vaadittava myös muille aloille vuoteen 
2020 mennessä, koska se on tehokkain ja avoimin päästöoikeuksien myöntämisen menettely. 

Valmistelija on kuitenkin sisällyttänyt mietintöönsä tiettyjä aloja koskevia muutoksia.

1. Alat, joihin hiilivuoto vaikuttaa eniten, tarvitsevat todellakin enemmän 
oikeusvarmuutta. Eurooppalaiset yritykset ja sijoittajat on vakuutettava siitä, että siinä 
tapauksessa, että kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan vuoteen 2009 mennessä, ne 
eivät joudu kantamaan taakkaa yksin. 

Komissio arvioi eri alojen ja osa-alojen tilannetta suhteessa kansainvälisen kilpailuun 
ja tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset 31. joulukuuta 2010 mennessä eli kuusi 
kuukautta alunperin kaavailtua aikaisemmin. Alat, joita merkittävä hiilivuodosta 
johtuva riski koskee, saisivat jopa 100 prosenttia päästöoikeuksistaan ilmaiseksi, tai 
vaihtoehtoisesti voitaisiin ottaa käyttöön järjestelmä, joka asettaa merkittävän 
riskialttiit yritykset tasavertaiseen asemaan kolmansissa maissa toimivien yritysten 
kanssa. Esittelijä uskoo kuitenkin, että tiettyjen alojen nimeäminen jo ehdotuksessa 
saattaisi vaikeuttaa kansainvälisiä neuvotteluja kansainvälisestä ilmastosopimuksesta. 
Lisäksi kenenkään ei tule pyrkiä ennakoimaan sitä, mitä tuloksia lähiaikoina 
julkaistava asiaa koskeva Euroopan komission tutkimus sisältää. Esittelijä on myös 
tiukentanut "hiilivuodon" määritelmää ympäristölle koituvan maailmanlaajuisen 
hyödyn edistämiseksi.

2. Kaikki toiminnanharjoittajat, jotka mainittuna aikana käyttävät vuosien 2008–2012 
päästöihinsä verrattuna alempaa päästöoikeutta ja alempia päästövähennysyksikköjä, 
ja jotka eivät siirrä päästöoikeuksiaan, voivat käyttää mainittuja hyvityksiä 
5 prosenttiin saakka kunakin vuonna vuosien 2013–2020 välisenä aikana, kuten uudet 
tulokkaat ja uudet alat. Tämä vastaa melkein puolta vuosina 2013–2020 
saavutettavasta vähennyksestä. Lisäksi mainitut hankkeet sallittaisiin vain maissa, 
jotka ovat allekirjoittaneet kansainvälisen ilmastomuutossopimuksen ja noudattavat 
laadullisia vaatimuksia. Esittelijä korostaa tiukempien vaatimusten tarvetta siten, että 
vain "Gold Standard" -tyyppiset päästöoikeudet ja päästövähennysyksiköt 
hyväksytään. Siinä tapauksessa, että kansainvälinen ilmastonmuutossopimus saadaan 
aikaiseksi, JI/CDM -hyvityksiä lisättäisiin.

3. Maailmanlaajuinen metsien hävittäminen etenee huolestuttavaa vauhtia ja sen vakavaa 
vaikutusta hiilidioksidipäästöihin ei voida jättää vaille huomiota. Tästä syystä esittelijä 
katsoo, että merkittävä osuus huutokauppatuloista on käytettävä metsien hävittämisen 
torjumisen edistämiseen, kestävään metsittämiseen ja metsänuudistamiseen maissa, 
jotka ovat allekirjoittaneet kansainvälisen ilmastomuutossopimuksen. 
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4. Laivaliikenne on tähän saakka ollut järjestelmän ulkopuolella, ja siitä on tehtävä 
vaikutusten arviointi. Tässä suhteessa ongelmana näyttää olevan todennettujen 
päästötietojen puuttuminen. Esittelijä katsoo, että siihen saakka, kunnes laivaliikenne 
sisällytetään päästöoikeuksia ja päästövähennysyksikköjä koskevaan yhteisön 
järjestelmään, minkä pitäisi toteutua viimeistään vuonna 2015, laivaliikenteen päästöt 
olisi sisällytettävä päätökseen, joka koskee jäsenvaltioiden tavoitetta täyttää 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat yhteisön sitoumukset vuoteen 2020 
mennessä. 

5. Esittelijä on tietoinen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian tarjoamista 
mahdollisuuksista ja katsoo, että mainittu teknologia edistää osaltaan 
maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Näin ollen esittelijä ehdottaa, 
että 60 miljoonan päästöoikeuden varaus uusille jäsenille varataan 31. joulukuuta 2015 
saakka myönnettäväksi 12 ensimmäiselle laitokselle, jotka ovat aloittaneet 
hiilidioksidipäästöjen kaupallisen ja geologisen talteenoton varastoimisen ennen 
mainittua päivämäärää, ja jotka toimivat EU:n alueella tai niissä kolmansissa maissa, 
jotka ovat ratifioineet kansainvälisen ilmastomuutossopimuksen. Komissio määrittää 
mainitut 12 pilottihanketta ennen 1. tammikuuta 2013.

6. Huutokaupan olisi toimittava päästöoikeuksien myöntämisen perusperiaatteena ja sitä 
olisi sovellettava voimantuotannossa vuodesta 2013 lähtien.  Tapauksissa, joissa 
lämmön tai jäähdytyksen tuottajat saavat ilmaisen päästöoikeuden lämmön tai 
jäähdytyksen tehokkaan yhteistuotannon ansiosta direktiivin 2004/8/EY mukaisesti, 
ilmainen päästöoikeus myönnetään myös laitoksen omaan kulutukseen tarvittavan 
sähkön tuotannon perusteella tasavertaisen aseman turvaamiseksi. Ilmaisia 
päästöoikeuksia ei jaeta sähköntuotannon nettomyynnille kolmannelle osapuolelle. 
Säännöillä voidaan sallia myös päästöoikeuksien jakaminen ilmaiseksi masuuneille, 
joiden toiminnassa palokaasujen välttäminen on mahdotonta. 

Esittelijä katsoo, että tähän mennessä poliittiset toimijat ovat epäonnistuneet surkeasti 
ollessaan kyvyttömiä reagoimaan riittävän tehokkaasti ilmastohaasteeseen ja 2 celsiusasteen 
tavoitteeseen, jonka tarpeen tutkimus, hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli ja Stern 
Review ovat selvästi osoittaneet. Tässä yhteydessä me emme voi jäädä toimettomiksi – sitä 
vaativat meidän lapsemme ja tulevat sukupolvet.



PR\727283FI.doc 39/42 PE407.778v01-00

FI
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Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
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Cembureau Jean-Marie Chandelle
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CEMEX Yolanda Crozier
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1 Luettelo ei ole tyhjentävä.
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