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►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1814,
annettu 6 päivänä lokakuuta 2015,
markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään,
sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:
virallinen lehti

►M1

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/410, annettu
14 päivänä maaliskuuta 2018

Oikaistu:
►C1

Oikaisu, EUVL L 119, 15.5.2018, s. 41 (2015/1814)

N:o

sivu

L 76
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päivämäärä
19.3.2018

02015D1814 — FI — 08.04.2018 — 001.002 — 2
▼B
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU)
2015/1814,
annettu 6 päivänä lokakuuta 2015,
markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaas
upäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin
2003/87/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla
Markkinavakausvaranto
1.
Perustetaan markkinavakausvaranto vuonna 2018 ja aloitetaan
päästöoikeuksien lisääminen varantoon 1 päivänä tammikuuta 2019.

2.
Huutokaupattavien päästöoikeuksien määristä vuosina 2014–2016
vähennettyjä 900:aa miljoonaa päästöoikeutta, jotka on määritetty direk
tiivin 2003/87/EY 10 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyssä ase
tuksessa (EU) N:o 176/2014, ei lisätä vuosina 2019 ja 2020 huutokau
pattavien päästöoikeuksien määriin, vaan ne lisätään varantoon.

3.
Päästöoikeudet, joita ei ole jaettu laitoksille direktiivin 2003/87/EY
10 a artiklan 7 kohdan nojalla, ja päästöoikeudet, joita ei ole jaettu
laitoksille kyseisen direktiivin 10 a artiklan 19 ja 20 kohdan soveltami
sen seurauksena, lisätään varantoon vuonna 2020. Komissio tarkastelee
direktiiviä 2003/87/EY kyseisten jakamattomien päästöoikeuksien osalta
ja tarvittaessa esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen.

4.
Komissio julkaisee kunakin vuonna ►C1 kierrossa olevien pääs
töoikeuksien ◄ kokonaismäärän seuraavan vuoden 15 päivään
toukokuuta mennessä. ►C1 Kierrossa olevien päästöoikeuksien ◄
kokonaismäärän perustana kunakin vuonna on kyseisen kauden aikana
1 päivästä tammikuuta 2008 myönnettyjen päästöoikeuksien kumulatii
vinen määrä, mukaan lukien päästöoikeudet, jotka kyseisenä kautena on
myönnetty direktiivin 2003/87/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä
laitosten hyödyntämät oikeudet käyttää unionin päästökauppajärjestel
män nojalla kansainvälisiä hyvityksiä ennen 31 päivää joulukuuta ky
seisenä vuonna syntyneiden päästöjen osalta; tästä vähennetään unionin
päästökauppajärjestelmään kuuluvista laitoksista peräisin olevat toden
nettujen päästöjen kumulatiiviset määrät tonneina 1 päivän tammikuuta
2008 ja kyseisen vuoden 31 päivän joulukuuta väliseltä ajalta, direktii
vin 2003/87/EY 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti mitätöidyt päästöoike
udet sekä varannossa olevien päästöoikeuksien määrä. Huomioon ei
oteta vuosien 2005 ja 2007 välisenä kolmivuotiskautena syntyneitä
päästöjä sekä näitä päästöjä varten myönnettyjä päästöoikeuksia. Ensim
mäisen kerran määrä julkaistaan viimeistään 15 päivänä toukokuuta
2017.

5.
Kunakin vuonna direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetusta jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien mää
rästä vähennetään päästöoikeuksia määrä, joka vastaa 12:ta prosenttia
►C1 kierrossa olevien päästöoikeuksien ◄ kokonaismäärästä, sellai
sena kuin tämä on vahvistettu tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa
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uusimmassa julkaisussa, ja mainittu määrä lisätään varantoon 12 kuu
kauden jaksolla alkaen kyseisen vuoden syyskuun 1 päivästä, ellei va
rantoon lisättävien päästöoikeuksien määrä ole alle 100 miljoonaa. Va
rannon ensimmäisenä toimintavuonna päästöoikeuksia lisätään tammi
kuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän välisenä aikana varantoon myös
8 prosenttia ►C1 kierrossa olevien päästöoikeuksien ◄ kokonaismää
rästä (mikä merkitsee 1:tä prosenttia kutakin kalenterikuukautta kohden),
sellaisena kuin tämä on vahvistettu uusimmassa julkaisussa.
►M1 Ensimmäisestä ja toisesta virkkeestä poiketen kyseisissä virk
keissä tarkoitetut prosenttiluvut ja 100 miljoonaa päästöoikeutta kaksin
kertaistetaan 31 päivään joulukuuta 2023 saakka. ◄

Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b
alakohdassa tarkoitettuja päästöoikeuksia ei 31 päivään joulukuuta 2025
saakka oteta huomioon määritettäessä jäsenvaltioiden osuuksia kysei
sestä kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tämän kohdan
mukaisesti vähennettävien päästöoikeuksien kokonaismäärään.

▼M1
5 a.
Ellei 3 artiklan mukaisesti toteutetussa ensimmäisessä uudelleen
tarkastelussa toisin päätetä, vuodesta 2023 alkaen ne varannossa
säilytettävät päästöoikeudet, joiden määrä ylittää edeltävänä vuonna
huutokaupattujen päästöoikeuksien kokonaismäärän, eivät enää ole
voimassa.

▼B
6.
Jos jonakin vuonna ►C1 kierrossa olevien päästöoikeuksien ◄
kokonaismäärä on alle 400 miljoonaa, varannosta vapautetaan 100 mil
joonaa päästöoikeutta ja ne lisätään direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuun jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuk
sien kokonaismäärään. Jos varannossa on alle 100 miljoonaa päästö
oikeutta, kaikki varannossa olevat päästöoikeudet vapautetaan tämän
kohdan nojalla.

7.
Jos jonakin vuonna ei sovelleta tämän artiklan 6 kohtaa ja hyväk
sytään toimenpiteitä direktiivin 2003/87/EY 29 a artiklan nojalla, varan
nosta vapautetaan 100 miljoonaa päästöoikeutta ja ne lisätään direktiivin
2003/87/EY 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun jäsenvaltioiden huu
tokauppaamien päästöoikeuksien kokonaismäärään. Jos varannossa on
alle 100 miljoonaa päästöoikeutta, kaikki varannossa olevat päästöoike
udet vapautetaan tämän kohdan nojalla.

8.
Jos ►C1 kierrossa olevien päästöoikeuksien ◄ kokonaismäärän
julkaisemisen jälkeen ryhdytään toimiin 5, 6 tai 7 kohdan nojalla, huu
tokauppojen aikatauluissa otetaan huomioon varantoon lisätyt päästö
oikeudet tai varannosta vapautetut päästöoikeudet. Päästöoikeudet lisä
tään varantoon tai vapautetaan siitä 12 kuukauden jaksolla. Jos päästö
oikeuksia vapautetaan varannosta 6 tai 7 kohdan mukaisesti, riippumatta
siitä, minä aikana vapauttaminen tapahtuu, niitä vapautetaan jäsenvalti
oille samassa suhteessa kuin lisättäessä päästöoikeuksia varantoon ja
myös samassa järjestyksessä kuin lisättäessä päästöoikeuksia varantoon.

02015D1814 — FI — 08.04.2018 — 001.002 — 4
▼B
2 artikla
Muutokset direktiiviin 2003/87/EY
Muutetaan direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on vuodesta 2019 huutokaupattava kaikki
päästöoikeudet, joita ei myönnetä maksutta 10 a ja 10 c artiklan
mukaisesti ja joita ei lisätä Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksellä (EU) 2015/1814 (*) perustettuun markkinavakausva
rantoon.
___________
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2015/1814,
annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon
perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajär
jestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY
muuttamisesta (EUVL L 264, 9.10.2015, s. 1).;”

b) lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:
”1 a.
Jos jäsenvaltioiden huutokauppaamien päästöoikeuksien
määrä kunkin tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
kauden viimeisenä vuonna ylittää yli 30 prosentilla huutokaupat
tavien päästöoikeuksien odotetun keskimääräisen määrän seuraa
van kauden kahtena ensimmäisenä vuonna ennen päätöksen (EU)
2015/1814 1 artiklan 5 kohdan soveltamista, kaksi kolmannesta
määrien välisestä erosta on vähennettävä huutokaupattavien pääs
töoikeuksien määristä kauden viimeisenä vuonna ja lisättävä ta
saerinä jäsenvaltioiden huutokauppaamiin määriin seuraavan kau
den kahtena ensimmäisenä vuonna.”
2) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on myönnettävä päästöoikeuksia henkilöille kuluvaa
kautta varten korvatakseen näiden hallussa olevat päästöoikeudet,
jotka mitätöidään ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Vastaavasti
markkinavakausvarannossa pidetyt päästöoikeudet, jotka eivät enää
ole voimassa, on korvattava päästöoikeuksilla, jotka ovat voimassa
kuluvana kautena.”

3 artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio seuraa varannon toimintaa direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan
5 kohdassa säädetyssä kertomuksessa. Kertomuksessa olisi otettava huo
mioon asian kannalta merkitykselliset vaikutukset kilpailukykyyn, eri
tyisesti teollisuuden alalla, mukaan lukien suhteessa BKT:hen sekä työl
lisyyttä ja investointeja kuvaavat indikaattorit. Kolmen vuoden kuluessa
varannon toiminnan alkamisesta ja tämän jälkeen viiden vuoden välein
komissio tarkastelee varantoa unionin hiilimarkkinoiden sujuvaa toimin
taa koskevan analyysin perusteella ja tekee tarvittaessa ehdotuksen
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kussakin uudelleentarkastelussa
kiinnitetään erityistä huomiota prosenttimäärään, jota käytetään määrit
tämään varantoon tämän päätöksen 1 artiklan 5 kohdan mukaisesti li
sättävien päästöoikeuksien määrä, sekä ►C1 kierrossa olevien päästö
oikeuksien ◄ kokonaismäärään liittyvän kynnysarvon numeeriseen ar
voon ja tämän päätöksen 1 artiklan 6 tai 7 kohdan mukaisesti varan
nosta vapautettavien päästöoikeuksien määrään. Uudelleentarkastelunsa
yhteydessä komissio tarkastelee myös varannon vaikutusta kasvuun,
työllisyyteen, unionin teollisuuden kilpailukykyyn sekä hiilivuotoriskiin.

4 artikla
Siirtymäsäännös
Direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 kohtaa, sellaisena kuin se on muu
tettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/29/EY (1),
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2018.

5 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jäl
keen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä
huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen
päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja
laajentamiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63).

