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LYHYET PERUSTELUT 

Lentoliikenteen aiheuttamat maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 

merkittävästi. Huolimatta siitä, että lentokoneissa käytetään maailmanlaajuisesti 

uudenaikaisia, polttoaineitta säästäviä ja näin entistä vähemmän päästöjä aiheuttavia 

moottoreita, hiilidioksidipäästöt matkustajaa ja kilometriä kohden ovat suuremmat kuin 

muilla liikennemuodoilla. Siksi on ollut ja on edelleen tarpeen hyväksyä ja ajantasaistaa myös 

lentoliikenteen osalta säännöksiä hiilidioksidipäästöjen asteittaisesta vähentämisestä. Uusien 

tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä päätettiin jo 

noin kymmenen vuotta aiemmin, ja EU sisällytti lentoliikenteen unionin nykyiseen 

päästökauppajärjestelmään 1. tammikuuta 2012 alkaen. Näin järjestelmä koski vuodesta 2012 

alkaen Euroopan talousalueen sisäisiä lentoja ja kaikkia lentoja Euroopan talousalueen 

lentoasemien ja kolmansien maiden lentoasemien välillä.  

Yksipuolinen päätös EU:n (ETA:n) lentojen ottamisesta mukaan päästökauppajärjestelmään 

aiheutti paljon vastalauseita. Lisäksi vaarana oli huomattava kilpailun vääristyminen 

kansainvälisessä lentoliikenteessä eurooppalaisten lentoliikenteen harjoittajien vahingoksi. 

EU:n toimet ja niiden kohdistama paine avasivat kuitenkin Kansainväliselle siviili-

ilmailujärjestölle (ICAO) mahdollisuuden ja toivat esiin tarpeen kehittää kansainväliselle 

lentoliikenteelle maailmanlaajuinen ja markkinaperusteinen järjestelmä, vaikkakin sen 

siirtymäajat olivat pitkiä.  

Odotettaessa ICAOn hyväksyntää ja tukeakseen tällaisen maailmanlaajuisen järjestelmän 

käyttöönottoa ICAOn puitteissa EU rajoitti (30. huhtikuuta 2014 alkaen) EU:n 

päästökauppajärjestelmän soveltamisalaa ETA:n sisäisiin lentoihin vuoden 2016 loppuun 

saakka (asetus N:o 421/2014).  

Ilman sääntelyn muuttamista vuodesta 2017 alkaen voimassa on kuitenkin jälleen 

automaattisesti direktiivin 2003/87/EY koko soveltamisala (ETA:n sisäiset lennot ja kaikki 

lennot ETA:n lentoasemien ja kolmansien maiden lentoasemien välillä). Asetuksessa N:o 

421/2014 säädetyn poikkeuksen voimassaolo päättyi jo 31. joulukuuta 2016. Nyt tarvitaan 

nopeasti jatkojärjestelyä.  

ICAOn 39. yleiskokouksessa 6. lokakuuta 2016 ICAOn jäsenet asettivat tavoitteeksi 

kansainvälisen lentoliikenteen aiheuttamien nettohiilidioksidipäästöjen vakiinnuttamisen 

vuoden 2020 tasolle sekä maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen käyttöönoton 

vuodesta 2021. 

ICAO päätti ottaa käyttöön CORSIA-laskentamenetelmän (Carbon Offsetting and Reduction 

Scheme for International Aviation). Siinä lentoliikenteen kasvun aiheuttamat suorat 

hiilidioksidipäästöt kompensoidaan vuodesta 2020 alkaen muiden alojen 

hiilidioksidipäästöjen vähennyksillä. Samalla tuetaan ilmastonsuojeluhankkeita, ja 

riippumattomat laitokset tutkivat ja sertifioivat sen, missä määrin hankkeet auttavat 

kasvihuonekaasupäästöjen kestävässä vähentämisessä. Lentoyhtiöiden, jotka eivät noudata 

päästöjen vakiinnuttamistavoitteita, on hankittava hyvitystodistuksia joko suoraan tai 

julkisilta alustoilta. Näin ilmastonsuojeluhankkeet saavat uuden rahoituslähteen ja 

lentoyhtiöiden hiilidioksidipäätökset kompensoidaan. 
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Jotta ICAOn alaisuudessa toteutettavia kansainvälisiä toimia voitaisiin vauhdittaa edelleen, 

komissio ehdottaa, että unionin päästökauppajärjestelmän soveltaminen rajoitettaisiin vuoden 

2016 jälkeenkin ETA:n sisäisiin lentoihin. Komissio haluaa ehdotuksensa avulla säilyttää 

ICAOn työn dynamiikan.  

Komissio haluaa samalla lisäselvyyttä ilmastonsuojelutoimenpiteen laadusta ja sisällöstä sekä 

toimenpiteen soveltamista koskevista kansainvälisten kumppaneiden aikeista. Tarkoituksena 

on näin arvioida uudelleen unionin päästökauppajärjestelmää ja tarvittaessa muokata sitä 

vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Näin saavutettaisiin maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen tarvittava yhdenmukaisuus Parisiin sopimuksen samoin kuin EU:n vuoteen 2030 

ulottuvien tavoitteiden kanssa.  

Jotta lentoliikenteen harjoittajille saataisiin oikeusvarmuus ja selvyys, komissio katsoo, että 

ehdotetun asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian, koska muutoin 

lentoliikenteen harjoittajien olisi ennen huhtikuun 2018 loppua esitettävä päästöoikeutensa. 

Jos soveltamisalan nykyistä rajoitusta ETA:n sisäisin lentoihin ei jatkettaisi, lentoliikenteen 

harjoittajien olisi ennen huhtikuun 30. päivää 2018 esitettävä päästöoikeudet myös 

kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien lentojen osalta (direktiivi 

2003/87/EY). 

Valmistelija kannattaa tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka komissio on esittänyt 

asetusehdotuksessa 2017/0017(COD): 

 Soveltamisala pysyy jatkossakin rajoitettuna. Vuoden 2017 jälkeen unionin 

päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvat edelleenkin vain ETA:n sisäiset lennot.  

 Poikkeusta, joka koskee muita kuin kaupallisia ilma-alusten käyttäjiä, joiden vuotuiset 

kokonaispäästöt ovat alle 1 000 hiilidioksiditonnia (0,2 prosenttia 

kasvihuonekaasupäästöistä), jatketaan vuoden 2020 sijaan vuoteen 2030.  

 Komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen soveltamisen kannalta 

merkityksellisestä kansainvälisestä kehityksestä sekä kolmansien maiden toteuttamista 

toimista toimenpiteen täytäntöön panemiseksi.  

 Toimenpiteen täytäntöönpanon valmistelemiseksi komissiolle myös siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan ilma-alusten käyttäjiin sovellettavat 

asianmukaiset päästöjen tarkkailu-, raportointi- ja todentamissäännökset ICAOssa 

laadittavana olevan maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen täytäntöön 

panemiseksi. 

Valmistelija ehdottaa tämän lisäksi sekä komission ehdotusta koskevissa perusteluissa että 

joissakin yksityiskohdissa muutoksia täytäntöönpanon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi 

sekä sen käytännön soveltamisen helpottamiseksi lentoliikenteen harjoittajien kannalta. Tämä 

ei muuta valmistelijan ehdotukselle periaatteessa antamaa hyväksyntää, mutta se auttaisi 

kuitenkin tekemään mukautuksia, tarkistuksia ja täytäntöönpanoa koskevia ehdotuksia SEUT-

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.  

Olisi etenkin tutkittava, miten tämä ICAOn toimenpide voidaan yhdistää unionin 

päästökauppajärjestelmään ja miten molempien järjestelmien rinnakkainen olemassaolo 
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vuodesta 2021 voidaan toteuttaa. Lisäksi olisi tutkittava vaikutusta lentoliikennealaan sekä 

hiilidioksidipäästöihin. 

 

TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden Kansakuntien 

puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 

21. konferenssissa, joka pidettiin Pariisissa 

30 päivän marraskuuta ja 12 päivän 

joulukuuta 2015 välisenä aikana, 

hyväksyttiin kansainvälinen sopimus 

(Pariisin sopimus), jolla lujitetaan 

maailmanlaajuisia toimia 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Kyseisessä Pariisin sopimuksessa asetetaan 

muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka 

vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen 

celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa 

toimia nousun pitämiseksi alle 1,5 

celsiusasteessa esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna. Pariisin 

sopimus hyväksyttiin unionin puolesta 

neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1841. Se 

tuli voimaan 4 päivänä marraskuuta 2016. 

Pariisin sopimuksen tavoitteen 

saavuttamiseksi sen osapuolet 

valmistelevat, ilmoittavat ja pitävät 

voimassa kulloisetkin kansallisesti 

määritellyt panoksensa. 

(1) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden Kansakuntien 

puitesopimuksen (UNFCCC) osapuolten 

21. konferenssissa, joka pidettiin Pariisissa 

30 päivän marraskuuta ja 12 päivän 

joulukuuta 2015 välisenä aikana, 

hyväksyttiin kansainvälinen sopimus 

(Pariisin sopimus), jolla lujitetaan 

maailmanlaajuisia toimia 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Kyseisessä Pariisin sopimuksessa asetetaan 

muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka 

vastaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen 

celsiusasteeseen esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa 

toimia nousun pitämiseksi alle 1,5 

celsiusasteessa esiteollisella kaudella 

vallinneeseen tasoon verrattuna. Pariisin 

sopimus hyväksyttiin unionin puolesta 

neuvoston päätöksellä (EU) 2016/1841. Se 

tuli voimaan 4 päivänä marraskuuta 2016. 

Pariisin sopimuksen tavoitteen 

saavuttamiseksi sen osapuolet 

valmistelevat, ilmoittavat ja pitävät 

voimassa kulloisetkin kansallisesti 

määritellyt panoksensa. Vaikka 

kansainvälinen ilmailuala jätettiinkin 

Pariisin sopimuksen ulkopuolelle, sen 

olisi myös annettava panoksensa 

päästövähennystavoitteiden 
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saavuttamiseen esimerkiksi 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 

käyttöön ottaman maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen avulla. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Perussopimuksen (SEUT) 191 

artiklan mukaan unionin 

ympäristöpolitiikan tavoitteina on 

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 

parantaminen, ihmisten terveyden suojelu 

sekä sellaisten toimenpiteiden edistäminen 

kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 

alueellisiin tai maailmanlaajuisiin 

ympäristöongelmiin, ja erityisesti 

ilmastonmuutoksen torjuminen. 

(2) Perussopimuksen (SEUT) 191 

artiklan mukaan unionin 

ympäristöpolitiikan tavoitteina on 

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 

parantaminen, ihmisten terveyden suojelu 

sekä sellaisten toimenpiteiden edistäminen 

kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan 

alueellisiin tai maailmanlaajuisiin 

ympäristöongelmiin, ja ensisijaisesti 

ilmastonmuutoksen torjuminen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Ympäristönsuojelu on yksi unionin 

merkittävimmistä haasteista. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 

vuodesta 1997 alkaen pyrkineet edistämään 

kansainvälistä yhteisymmärrystä ilmailun 

kasvihuonekaasuvaikutusten 

vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 

alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla 

(4) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 

vuodesta 1997 alkaen pyrkineet edistämään 

kansainvälistä yhteisymmärrystä ilmailun 

kasvihuonekaasuvaikutusten 

vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 

alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla 
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rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 

alkaen käytössä olleen EU:n 

päästökauppajärjestelmän (EU ETS) 

avulla. Kansainvälisessä siviili-

ilmailujärjestössä (ICAO) tehtävän työn 

edistämiseksi unioni on kahteen kertaan 

hyväksynyt ajallisesti rajattuja poikkeuksia 

EU:n päästökauppajärjestelmään. Niiden 

tarkoituksena on rajoittaa 

noudattamisvelvoitteita siten, että ne 

kattavat ainoastaan Euroopan 

talousalueella (ETA) sijaitsevien 

lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. 

Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin 

sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta 

samoilla reiteillä niiden 

sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä 

EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä 

poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa N:o 421/2014, 

noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan 

ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 

2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa 

säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa 

saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 

2017 alkaen ETA:n ulkopuolella 

sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja 

niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, 

kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu 

uudelleentarkastelu on tehty. 

rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 

alkaen käytössä olleen EU:n 

päästökauppajärjestelmän (EU ETS) 

avulla. Unionin tuomioistuin päätti 21 

päivänä joulukuuta 2011 antamassaan 

tuomiossa1a, että ETA:n ja kolmansien 

maiden välisten lentojen sisällyttäminen 

EU:n päästökauppajärjestelmään ei ole 

kansainvälisen oikeuden vastaista. 

Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä 

(ICAO) tehtävän työn edistämiseksi unioni 

on kahteen kertaan hyväksynyt ajallisesti 

rajattuja poikkeuksia EU:n 

päästökauppajärjestelmään. Niiden 

tarkoituksena on rajoittaa 

noudattamisvelvoitteita siten, että ne 

kattavat ainoastaan Euroopan 

talousalueella (ETA) sijaitsevien 

lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. 

Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin 

sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta 

samoilla reiteillä niiden 

sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä 

EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä 

poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa N:o 421/2014, 

noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan 

ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 

2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa 

säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa 

saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 

2017 alkaen ETA:n ulkopuolella 

sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja 

niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, 

kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu 

uudelleentarkastelu on tehty. 

 ______________ 

 1 a Unionin tuomioistuimen tuomio, 

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, 

asiassa Air Transport Association of 

America ynnä muut vs. Secretary of State 

for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Jotta voidaan saavuttaa Pariisin 

sopimuksessa asetetut tavoitteet ja 

vähentää kasvihuonekaasuja 

40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, on 

tarpeen toteuttaa täysimääräisesti 

yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan 

liittyvät toimenpiteet. Näin voitaisiin 

välttää ilmatilan pirstoutuminen ja 

optimoida liikennevirtoja ja samalla 

vähentää päästöjä. 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Kun otetaan huomioon lokakuussa 

2016 pidetyssä ICAO:n 39. 

yleiskokouksessa annettu päätöslauselma, 

joka koskee maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

täytäntöönpanoa vuodesta 2021 alkaen 

vuoden 2020 tasojen ylittävien 

kansainvälisen ilmailun päästöjen 

hyvittämiseksi, on aiheellista jatkaa 

voimassa olevaa poikkeusta, kunnes 

saavutetaan lisäedistystä 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen osatekijöiden ja 

täytäntöönpanon suhteen. Vuonna 2018 

ICAO aikoo hyväksyä standardeja ja 

suositeltuja menettelytapoja mainitun 

päätöslauselman täydentämiseksi ja 

maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöön 

panemiseksi. Kyseisen järjestelmän 

käytännön käyttöönotto edellyttää 

kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat 

toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn 

on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, 

joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. 

(5) Kun otetaan huomioon lokakuussa 

2016 pidetyssä ICAO:n 39. 

yleiskokouksessa annettu päätöslauselma, 

joka koskee maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

täytäntöönpanoa vuodesta 2021 alkaen 

vuoden 2020 tasojen ylittävien 

kansainvälisen ilmailun päästöjen 

hyvittämiseksi, on aiheellista jatkaa 

voimassa olevaa poikkeusta, kunnes 

saavutetaan lisäedistystä 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen osatekijöiden ja 

täytäntöönpanon suhteen. ICAO hyväksyy 

vuoteen 2018 mennessä standardeja ja 

suositeltuja menettelytapoja 

maailmanlaajuisen järjestelmän 

soveltamiseksi. Kyseisen järjestelmän 

käytännön käyttöönotto edellyttää 

kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat 

toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn 

on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, 

joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. 

Voimassa olevaa poikkeusta EU:n 
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Voimassa olevaa poikkeusta EU:n 

päästökauppajärjestelmässä asetetuista 

velvoitteista olisi siksi jatkettava 

kolmansiin maihin suuntautuvien ja niistä 

saapuvien lentojen osalta, kunnes ICAOn 

järjestelmän täytäntöönpanoa on 

tarkasteltu uudelleen. Näin voidaan antaa 

lisäpontta ICAOssa tehtävälle työlle ja 

helpottaa ICAOn järjestelmän 

käyttöönottoa. Poikkeuksen pidentämisestä 

seuraa, että huutokaupattavien ja maksutta 

jaettavien päästöoikeuksien, myös 

erityisestä varannosta jaettavien 

päästöoikeuksien, määrien olisi oltava 

samat kuin vuonna 2016 ja oikeassa 

suhteessa palautusvelvollisuuden 

vähentämiseen. 

päästökauppajärjestelmässä asetetuista 

velvoitteista olisi siksi jatkettava 

kolmansiin maihin suuntautuvien ja niistä 

saapuvien lentojen osalta. Näin voidaan 

antaa lisäpontta ICAOssa tehtävälle työlle 

ja helpottaa ICAOn järjestelmän 

käyttöönottoa. Poikkeuksen pidentämisestä 

seuraa, että huutokaupattavien ja maksutta 

jaettavien päästöoikeuksien, myös 

erityisestä varannosta jaettavien 

päästöoikeuksien, määrien olisi oltava 

samat kuin vuonna 2016. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska ICAOn maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

keskeisiä osatekijöitä ei ole vielä kehitetty 

ja koska täytäntöönpano riippuu valtioiden 

ja alueiden omasta lainsäädännöstä, on 

aiheellista, että uudelleentarkastelu 

tehdään heti, kun on saatu selvyyttä 

oikeudellisten välineiden luonteesta ja 

sisällöstä, kuitenkin ennen kuin kyseistä 

toimenpidettä ryhdytään toteuttamaan. 

Lisäksi on aiheellista toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle asiaa koskeva 

kertomus. Kertomuksessa olisi 

tarkasteltava ICAOn hyväksymiä 

standardeja tai muita välineitä, kolmansien 

maiden toteuttamia toimia, joilla pannaan 

täytäntöön päästöihin sovellettava 

maailmanlaajuinen markkinaperusteinen 

toimenpide vuodesta 2021 alkaen, ja muuta 

merkityksellistä kansainvälistä kehitystä 

(esimerkiksi UNFCCC:n ja Pariisin 

sopimuksen säännöt hiilimarkkinoista ja 

hiilikirjanpidosta). Kertomuksessa olisi 

(6) Koska ICAOn maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

keskeisiä toimintapuitteita ei ole vielä 

kehitetty ja koska täytäntöönpano riippuu 

valtioiden ja alueiden omasta 

lainsäädännöstä, on välttämätöntä 

tarkastella ICAOn toimenpidettä heti, kun 

on saatu selvyys oikeudellisten välineiden 

luonteesta ja sisällöstä, ja Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle olisi 

toimitettava asiaa koskeva kertomus. 

Kertomuksessa olisi tarkasteltava ICAOn 

hyväksymiä standardeja tai muita välineitä, 

kolmansien maiden toteuttamia toimia, 

joilla pannaan täytäntöön päästöihin 

sovellettava maailmanlaajuinen 

markkinaperusteinen toimenpide vuodesta 

2021 alkaen, ja muuta merkityksellistä 

kansainvälistä kehitystä (esimerkiksi 

UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen säännöt 

hiilimarkkinoista ja hiilikirjanpidosta). 

Kertomuksessa olisi pohdittava myös sitä, 

miten nämä välineet voidaan yhdistää 
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pohdittava myös sitä, miten EU:n 

päästökauppajärjestelmää olisi 

tarkistettava, jotta nämä välineet voidaan 

panna täytäntöön unionin 

lainsäädännössä. Lisäksi siinä olisi 

tarpeen mukaan tarkasteltava sääntöjä, 

joita sovelletaan ETA:n sisäisiin lentoihin. 

Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä 

sellainen ehdotus Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle, joka vastaa pyrkimystä taata 

ilmailualan panos unionin sitoumukseen 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko 

talouden laajuisesti vuoteen 2030 

mennessä. 

EU:n päästökauppajärjestelmään. 

Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä 

sellainen ehdotus Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle, joka vastaa pyrkimystä taata 

ilmailualan panos unionin sitoumukseen 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä koko 

talouden laajuisesti ja taloudellisesti 

mahdollisimman toteuttamiskelpoisella 

tavalla vuoteen 2030 mennessä. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Hiilen kompensoimista ja 

vähentämistä koskevan kansainvälisen 

ilmailualan järjestelmän (CORSIA-

järjestelmä) menestys on suurelta osin 

riippuvainen laajasta maantieteellisestä 

soveltamisalasta sekä paikallisten 

järjestelmien päällekkäisyyksien 

välttämisestä. Näiden olosuhteiden 

pohjalta ilmailualalle voidaan luoda 

todelliset tasapuoliset toimintaedellytykset. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Tulevasta päästöoikeuksien 

huutokaupasta saatavat tulot olisi 

osoitettava ohjelmiin, joilla pyritään 

vähentämään ilmailualan päästöjä, ja 

erityisesti tutkimus- ja 

kehittämisohjelmiin, ja niitä olisi 

kanavoitava tulevan yhdeksännen 
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tutkimuksen puiteohjelman kautta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta voidaan antaa muita kuin 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 

soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 

täydennetään tai muutetaan 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 

säädöksen tiettyjä muita kuin sen keskeisiä 

osia, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 

päästöjen tarkkailua, raportointia ja 

todentamista koskevia toimenpiteitä, joita 

sovelletaan ilma-alusten käyttäjiin, 

ICAOssa laadittavana olevaa 

maailmanlaajuista markkinaperusteista 

toimenpidettä silmällä pitäen. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

parempaa lainsäädäntöä koskevassa 

toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

niiden asiantuntijat pääsevät 

systemaattisesti komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

(7) Jotta voidaan antaa muita kuin 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä 

soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 

täydennetään tai muutetaan 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 

säädöksen tiettyjä muita kuin sen keskeisiä 

osia, komissiolle olisi siirrettävä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti valta hyväksyä 

päästöjen tarkkailua, raportointia ja 

todentamista koskevia toimenpiteitä, joita 

sovelletaan ilma-alusten käyttäjiin, 

ICAOssa laadittavana olevaa 

maailmanlaajuista markkinaperusteista 

toimenpidettä silmällä pitäen. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, varsinkin asiantuntijatasolla, ja 

että kyseiset kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on vahvistettu 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

parempaa lainsäädäntöä koskevassa 

toimielinten sopimuksessa. Jotta voitaisiin 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

niiden asiantuntijat pääsevät 

systemaattisesti komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä, minkä 

tarkoituksena on lisätä 

päätöksentekoprosessin avoimuutta ja 

tehokkuutta. 
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Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

3 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -1) Korvataan 3 d artiklan 4 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 

päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 

tuloja käytetään. Kyseiset tulot olisi 

käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen 

EU:ssa ja kolmansissa maissa, muun 

muassa kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja 

kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, 

vaikutusten lieventämiseen liittyvän 

tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, 

ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen 

aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla 

vähäpäästöistä liikennettä sekä yhteisön 

järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien 

kulujen kattamiseen. Huutokaupasta 

saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä edistävää 

maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien 

hävittämistä estäviä toimenpiteitä. 

Päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 

tulot on käytettävä ilmastonmuutoksen 

torjumiseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, 

muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja 

kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, 

vaikutusten lieventämiseen liittyvän 

tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, 

ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen 

aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla 

vähäpäästöistä liikennettä sekä yhteisön 

järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien 

kulujen kattamiseen. Huutokaupasta 

saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä edistävää 

maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien 

hävittämistä estäviä toimenpiteitä. 

Huutokaupasta saatujen tulojen 

jakamisessa olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota tulevaan tutkimuksen 

yhdeksänteen puiteohjelmaan.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN) 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 a artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kaikki Euroopan talousalueen 

ulkopuolisissa maissa sijaitseviin 

a) kaikki Euroopan talousalueen 

ulkopuolisissa maissa sijaitseviin 
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lentopaikkoihin saapuvien tai niistä 

lähtevien lentojen päästöt kunakin 

kalenterivuonna 1 päivästä tammikuuta 

2013 alkaen, jollei jäljempänä 28 b 

artiklassa tarkoitetusta 

uudelleentarkastelusta muuta johdu, 

lentopaikkoihin saapuvien tai niistä 

lähtevien lentojen päästöt kunakin 

kalenterivuonna 1 päivästä 

tammikuuta 2013 alkaen 31 päivään 

joulukuuta 2020, jollei jäljempänä 

28 b artiklassa tarkoitetusta 

uudelleentarkastelusta muuta johdu, 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 a artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii. Poistetaan c alakohta. ii. Korvataan c alakohta seuraavasti: 

 ”c)  kaikki sellaisten Euroopan 

talousalueen alueella sijaitsevien 

lentopaikkojen välisten lentojen, jotka on 

a tai b alakohdassa tarkoitetun lennon 

aikana ohjattu Euroopan talousalueen 

alueella sijaitsevalle lentopaikalle, päästöt 

kunakin kalenterivuonna 1 päivästä 

tammikuuta 2017 alkaen, jollei 28 b 

artiklassa tarkoitetusta 

uudelleentarkastelusta muuta johdu.” 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 b artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

asiaa koskevista ICAOn standardeista tai 

muista oikeudellisista välineistä sekä 

kolmansien maiden toteuttamista 

kansallisista toimenpiteistä, joilla pannaan 

täytäntöön maailmanlaajuinen 

markkinaperusteinen toimenpide, jota 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

asiaa koskevista ICAOn standardeista ja 

suositelluista menettelytavoista, ICAOn 

neuvoston hyväksymistä 

maailmanlaajuista toimenpidettä 

koskevista suosituksista tai muista 

oikeudellisista välineistä sekä kolmansien 
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sovelletaan päästöihin vuodesta 2021 

alkaen, sekä muusta asiaan liittyvästä 

kansainvälisestä kehityksestä. 

maiden toteuttamista kansallisista 

toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön 

maailmanlaajuinen toimenpide, jota 

sovelletaan päästöihin vuodesta 2021 

alkaen, sekä muusta asiaan liittyvästä 

kansainvälisestä kehityksestä. Tällaiset 

kertomukset on esitettävä 

1 päivään tammikuuta 2018 ja 

1 päivään tammikuuta 2019 mennessä 

sekä sen jälkeen säännöllisesti ICAOn 

standardien laadintaa koskevien 

menettelyjen mukaisesti. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 b artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kertomuksessa olisi pohdittava, 

miten asiaa koskevat ICAOn hyväksymät 

välineet voitaisiin panna täytäntöön 

unionin lainsäädännössä tämän 

direktiivin tarkistamisen kautta. 

Kertomuksessa olisi tarpeen mukaan 

tarkasteltava myös sääntöjä, joita 

sovelletaan Euroopan talousalueen (ETA) 

sisäisiin lentoihin. 

2. Kertomuksessa on pohdittava, 

miten nämä ICAOn välineet voidaan 

yhdistää unionin 

päästökauppajärjestelmään ja miten 

molempien järjestelmien rinnakkainen 

olemassaolo vuodesta 2021 voidaan 

toteuttaa. Lisäksi on tarvittaessa 

arvioitava maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

vaikutusta ilmailualaan sekä 

hiilidioksidipäästöihin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 b artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kertomukseen olisi tarvittaessa 

liitettävä ehdotuksia Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 28 a artiklassa 

säädettyjen poikkeusten muuttamiseksi, 

3. Kertomukseen liitetään 

lainsäädäntöehdotuksia Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tarvittavien 

muutosten tekemiseksi voimassa olevaan 
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poistamiseksi, laajentamiseksi tai 

korvaamiseksi noudattaen unionin 

sitoumusta vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden 

laajuisesti vuoteen 2030 mennessä. 

lainsäädäntöön noudattaen unionin 

sitoumusta vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden 

laajuisesti vuoteen 2030 mennessä. 
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