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LYHYET PERUSTELUT 

Tausta 

EU hyväksyi vuonna 2003 ensimmäisen merkittävän alueellisen kasvihuonekaasujen 

päästökauppajärjestelmän (ETS) maailmassa. Se käynnistettiin vuonna 2005. Vuonna 2008 

EU hyväksyi muutosdirektiivin, jolla pyrittiin laajentamaan järjestelmän soveltamisalaa siten, 

että unionin ilmailualan päästöt ovat siinä mukana vuodesta 2012 alkaen.  

Soveltamisalan laajentaminen oli erittäin kiistanalainen asia ja johti merkittäviin 

kauppaongelmiin EU:n strategisten kumppanien kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Intian 

kanssa. Lisäksi se johti oikeustoimiin. Tämä yritys laajentaa EU:n ETS-järjestelmää 

ilmailualaan aiheutti valitettavasti merkittävää vahinkoa Euroopan ilmailualalle ja etenkin 

avaruusalalle sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden maineelle.  

Komissiolla ei lopulta ollut muuta vaihtoehtoa vuonna 2012 kuin hyväksyä ns. 

keskeytyspäätös (”stop-the-clock”), jota jatkettiin vuonna 2014. Tämä päätös oli keskeisessä 

asemassa helpotettaessa prosessia maailmanlaajuisen ratkaisun löytymiseksi kansainvälisellä 

tasolla. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön1 (ICAO) 38. yleiskokouksessa hyväksyttiinkin 

lokakuussa 2013 suunnitelma kehittää maailmanlaajuinen markkinaperusteinen toimenpide 

(GMBM) perustaksi maailmanlaajuiselle sopimukselle, jotta voitaisiin saavuttaa ns. 

hiilineutraali kasvu vuodesta 2020 (ICAOn päätöslauselma A38-18).  

GMBM-järjestelmä 

TRAN-valiokunnan valtuuskunta (valmistelija mukaan lukien) tapasi toukokuussa 2016 

ennen ICAOn 39. yleiskokousta ICAOn neuvoston johtajan Olumuyiwa Benard Aliun sekä 

ICAOn pääsihteerin Fang Liun Montrealissa keskustellakseen GMBM:stä. Myös Kanadan 

ilmailuministerien ja muiden keskeisten virkamiesten kanssa käytiin rakentavaa vuoropuhelua 

Ottawassa. Valmistelija tapasi myös Yhdysvaltojen ilmailuhallinnon (FAA) sekä Kanadan 

hallituksen korkeita edustajia tätä varten.  

Lokakuussa tilapäinen TRAN/ENVI-valtuuskunta osallistui ICAOn 39. yleiskokoukseen ja 

seurasi GMBM-neuvotteluja tarkasti. Liikenteestä vastaava komission jäsen ja tämän tiimi 

solmivat erittäin hyvät suhteet neuvoston puheenjohtajavaltioon. Kyseisen yleiskokouksen 

erityisen rakentava ilmapiiri myötävaikutti siihen, että pitkän taistelun jälkeen saatiin aikaan 

kaivattu maailmanlaajuinen yhteisymmärrys. 

ICAOn yleiskokous laatikin lokakuussa 2016 GMBM-päätöslauselman (A39-3), jossa 

GMBM-järjestelmä pannaan täytäntöön ns. CORSIAn2 muodossa. CORSIAn keskeisiä osia 

ovat seuraavat:  

 Kansainvälisestä siviili-ilmailusta aiheutuva hiilidioksidikokonaispäästöjen 

mahdollinen vuosittainen nousu yli vuoden 2020 tasojen otetaan käsiteltäväksi. 

 Pilottivaihe toteutetaan vuosina 2021–2023. 

                                                 
1 ICAO on YK:n elin, johon kuuluu 191 maata ja joka hoitaa kansainvälisen siviili-ilmailun hallintoa. 
2 CORSIA: hiilen kompensoimista ja vähentämistä koskeva kansainvälisen ilmailualan järjestelmä. 
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 Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2024–2026. Tämä koskee valtioita, jotka ovat 

ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi järjestelmään.  

 Toiseen vaiheeseen (2027–2035) osallistuvat kaikki valtiot, paitsi poikkeuksen 

saaneet. 

 Kuusikymmentäseitsemän valtiota, mikä tarkoittaa yli 87,5:tä prosenttia 

kansainvälisestä ilmailutoiminnasta, ilmoittautui vapaaehtoiseksi osallistumaan 

21. huhtikuuta 2017 alkaen GMBM-suunnitelmaan heti sen alusta asti. On syytä 

huomata, että kun maa on ilmoittanut osallistuvansa järjestelmään, sen on 

noudatettava kaikkia tulevia päätöksiä. 

 Sopimukseen sisältyy kolmen vuoden välein tehtävä uudelleentarkastelu, jonka 

ansiosta CORSIAan voidaan tehdä lisämuutoksia.  

Komission ja EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat työskentelevät nyt yhdessä ICAOn ilmailua ja 

ympäristönsuojelua käsittelevän komitean (CAEP) kanssa laatiakseen järjestelmälle 

yksityiskohtaiset tekniset säännöt, jotta varmistetaan sen vaikuttava ja tehokas toiminta. 

Valmistelijan kanta 

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta kaikin puolin ja on aina tukenut 

maailmanlaajuista markkinaperusteista ratkaisua. Valmistelija on myös vakuuttunut siitä, että 

ainoastaan maailmanlaajuisella käytännönläheisellä lähestymistavalla on mahdollista saada 

aikaan konkreettisia tuloksia. On kuitenkin otettava huomioon, että jos Eurooppa haluaa lisätä 

osuuttaan kansainvälisesti, ei ole hyödyllistä ylisäännellä ilmailualaamme, koska se 

selvästikin vahingoittaisi lentoyhtiöidemme ja Euroopan avaruusalan etuja ja asettaisi meidät 

kilpailullisesti huonompaan asemaan muuhun maailmaan verrattuna.  

EU:n yksipuolinen toiminta on jo vienyt meitä väärään suuntaan. Valitettavasti ei ajateltu eikä 

ymmärretty Euroopan avaruusalan saavuttamaa teknistä kehitystä eikä jäsenvaltioiden 

tekemiä operationaalisia parannuksia.  

Valmistelija haluaa myös korostaa, että Euroopan ilmatilan ruuhkan ratkaisemista ja 

ilmaliikenteen sujuvuuden lisäämistä koskevaa EU-tason lainsäädäntöä ei tunnustettu. TRAN-

valiokunta tuki kaikilta osin vuonna 2012 hyväksyttyä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa 

koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta annettua Fosterin mietintöä, jossa vaaditaan 

eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa kaikilta 

osin, koska sillä edistetään suoria reittejä ja tätä kautta vähennetään polttoainekulutusta, 

päästöjä ja viime kädessä kuluttajan maksamien lippujen hintoja.  

Lisäksi Galileon käyttö satelliittinavigointiin (GNSS1 ja Copernicus) on myös osaltaan 

alentanut päästöjä samoin kuin yhteiset teknologia-aloitteet Clean Sky I (budjetti 1,6 miljardia 

euroa) ja Clean Sky II (budjetti yli 4 miljardia euroa). Näissä tutkimus- ja 

kehittämishankkeissa kehitetään lentoalusten ja moottorien seuraavaa sukupolvea. Ne ovat 

olleet niin menestyksekkäitä, että Clean Sky III -aloitetta koskevat keskustelut ovat jo 

pitkällä.  

On myös syytä todeta, että jäsenvaltiot, lentoyhtiöt ja avaruusteollisuus ovat investoineet 

miljardeja kestäviin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja ovat sitoutuneita jatkamaan tätä 

                                                 
1 Valmistelija oli vuonna 2012 myös TRAN-valiokunnan valmistelija lausunnossa, joka koski Euroopan 

satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä annettua asetusta (EU) 1285/2013. 
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jatkossakin. Tämän johdosta ilma-alusten polttoainetehokkuus henkilökilometriä kohti on 

ICAOn mukaan noin 80 prosenttia parempi kuin 1960-luvulla.  

Johtopäätös 

Valmistelija uskoo vakaasti, että on tarpeen korostaa alan teknistä kehitystä, mutta painottaa, 

että komission ehdotus keskittyy ensisijaiseen tarpeeseen mahdollistaa nyt keskeytyksen 

jatkaminen. Valmistelija katsookin, että parlamentin olisi tuettava komission jäsentä Bulcia ja 

hänen tiimiään ja annettava aikaa sellaisen toimintakelpoisen ja rakentavan GMBM:n 

kehittämiseksi, jonka kaikki mukaan ilmoittautuneet maat ja tulevaisuudessa toivottavasti 

mukaan ilmoittautuvat maat voivat hyväksyä. Jos emme toimi näin, voisi käydä niin, ettei 

lähitulevaisuudessa ole näköpiirissä mitään kansainvälistä ratkaisua. Näin ollen on oman 

etumme mukaista, että parlamentti tukee komission ehdotusta keskeytyspäätöksestä. 
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TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 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, minkä lisäksi 

tarvitaan päätöksentekoon liittyvää 

jatkuvaa poliittista tahtoa sopimuksen 

mukaisesti, jotta varmistetaan sen 

tavoitteiden saavuttaminen. Olisi 

kuitenkin muistettava, että Pariisin COP 

21 -sopimus ei sisällä kansainvälistä 

ilmailu- tai merenkulkualaa ja että siinä 

todettiin, että ilmailualalla 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö 
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(ICAO) olisi sopivin elin esittämään 

toimivan järjestelmän 

maailmanlaajuiseksi 

markkinaperusteiseksi toimenpiteeksi. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 

päivänä lokakuuta 2014 pitämässään 

kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi 

vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 

koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 

mennessä vähintään 40 prosenttia 

verrattuna vuoden 1990 tasoihin. 

Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 

pitämässä kokouksessa hyväksyttiin 

virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden 

panos niiden suunniteltuna kansallisesti 

määriteltynä panoksena Parisiin 

sopimukseen. Eurooppa-neuvoston 

lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että tavoite saavutetaan 

kustannustehokkaimmin unionin 

yhteistoimin siten, että päästöjä 

vähennetään vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 2005 tasosta EU:n 

päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 

43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 

30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi 

edistettävä näiden päästövähennysten 

saavuttamista. 

(3) Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 

päivänä lokakuuta 2014 pitämässään 

kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi 

vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 

koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 

mennessä vähintään 40 prosenttia 

verrattuna vuoden 1990 tasoihin. 

Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 

pitämässä kokouksessa hyväksyttiin 

virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden 

panos niiden suunniteltuna kansallisesti 

määriteltynä panoksena Parisiin 

sopimukseen. Eurooppa-neuvoston 

lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että tavoite saavutetaan 

kustannustehokkaimmin unionin 

yhteistoimin siten, että päästöjä 

vähennetään vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 2005 tasosta EU:n 

päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 

43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 

30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi 

edistettävä näiden päästövähennysten 

saavuttamista, minkä vuoksi komission 

olisi otettava käyttöön alusta, jolla 

vaihdetaan vähäpäästöisen liikkuvuuden 

alan parhaita käytäntöjä ja siitä saatuja 

kokemuksia jäsenvaltioiden kesken. 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 



 

PE604.687v02-00 8/18 AD\1128333FI.docx 

FI 

(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 

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. 

(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 

rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 

alkaen käytössä olleen EU:n 

päästökauppajärjestelmän (EU ETS) 

avulla. Tämän lisäksi jäsenvaltiot ovat 

vuodesta 2004 ja uudestaan vuodesta 

2008 sitoutuneet toteuttamaan yhtenäisen 

eurooppalaisen ilmatilan, jossa otetaan 

huomioon tulevina vuosina kasvava 

lentoliikenne. Ilmaliikenteen hallinnan 
edistämiseksi on nopeutettava SESAR-

hankkeen (eurooppalaisen ilmaliikenteen 

hallinnan nykyaikaistaminen) 

täytäntöönpanoa ja edistettävä 

innovatiivisia teknologioita Clean Sky 

-aloitteen puitteissa. Lentoliikenteen 

päästövähennysten lisäämiseksi olisi 

otettava käyttöön Kansainvälisen 

ilmailujärjestön (ICAO) 

maailmanlaajuinen markkinaperusteinen 

mekanismi. Sen vuoksi on sovittu 

poikkeuksista, jotka koskevat 
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 



 

AD\1128333FI.docx 9/18 PE604.687v02-00 

 FI 

uudelleentarkastelu on tehty. 

 

Tarkistus  4 

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. 

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 

(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 viimeistään vuonna 2021. 

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 

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, helpottaa 

ICAOn järjestelmän käyttöönottoa ja 

välttää päällekkäisyyksiä päästökauppaan 

liittyvien unionin velvoitteiden kanssa. 

Poikkeuksen pidentämisestä seuraa, että 

huutokaupattavien ja maksutta jaettavien 

päästöoikeuksien, myös erityisestä 
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palautusvelvollisuuden vähentämiseen. varannosta jaettavien päästöoikeuksien, 

määrien olisi oltava samat kuin vuonna 

2016 ja oikeassa suhteessa 

palautusvelvollisuuden vähentämiseen. 

Ilmailualan hiilidioksidipäästöjen 

käsittelemiseksi unionin olisi jatkettava 

työtä jäsenvaltioiden tukemiseksi niin, että 

päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 

tulot voidaan käyttää sellaisiin 

hankkeisiin kuin SESAR ja Clean Sky ja 

muihin innovoiviin hankkeisiin. 

 

Tarkistus  5 

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 

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 

(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. Järjestelmän menestyminen 

edellyttää, että unionin on jatkettava 

jäsenvaltioiden tukemista ja tiivistä 

yhteistyötä ICAOn kanssa tarkkailijana 

niin, että edistetään tietojen avoimuutta ja 

ICAOn sopimuksen etenemistä. 
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, 
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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. 

miten nämä välineet voidaan panna 

täytäntöön unionin lainsäädännössä ja 

ETA:n sisäisiin lentoihin sovellettavissa 

säännöissä. 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. 

Kertomuksessa olisi tarkasteltava myös 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen tavoitteellisuutta ja yleistä 

ympäristötavoitteiden 

loukkaamattomuutta, mukaan lukien 

Pariisin sopimuksen tavoitteet ja 

vaatimukset. 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Olisi myös otettava huomioon, että 

ICAOssa hyväksyttäväksi tulevan hiilen 

kompensoimista ja vähentämistä 

koskevan kansainvälisen ilmailualan 

järjestelmän (CORSIA) menestys on 

riippuvainen siitä, että pystytään 

välttämään ristiriitaiset tai päällekkäiset 

maakohtaiset ja alueelliset järjestelmät, 

jotta ei aiheuteta kilpailun vääristymistä 

eikä kohtuutonta hallinnollista taakkaa. 

Lisäksi yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan täysimääräinen toteutus, jolla 

pyritään vähentämään eurooppalaisen 

ilmatilan pirstoutuneisuutta ja näin 

vähentämään ilmailun 

ympäristöjalanjälkeä, edistää myös sen 

onnistumista. CORSIA-järjestelmän 

täytäntöönpanossa unionissa olisi lisäksi 

otettava huomioon kolmen vuoden välein 

tehtävä uudelleentarkastelu, joka 

mahdollistaa järjestelmän 

lisäparannukset. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Unionin tasolla on hyväksytty 

useita säädöksiä, joiden tarkoituksena on 

estää Euroopan ilmatilan pirstoutuminen, 

jotta voidaan lisätä ilmaliikenteen 

sujuvuutta ja ilmatilan käytön valvontaa 

ja näin vähentää päästöjä. CORSIA-

järjestelmä olisi unionissa katsottava 

osaksi ICAOn toimenpidekokonaisuutta 

yhdessä sen kanssa, että jäsenvaltiot 

panevat kaikilta osin täytäntöön 

yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa 

koskevan lainsäädännön, SESAR-

hankkeen, GNSS-järjestelmän käytön 

satelliittinavigointiin ja yhteiset 

teknologia-aloitteet, kuten Clean Sky I ja 

Clean Sky II. Kaikki päästöoikeuksien 

tulevasta huutokaupasta saadut tulot olisi 

varattava edellä mainittujen tutkimus- ja 

kehittämisohjelmien edistämiseen sekä 

yhteisiin hankkeisiin, joilla pyritään 

kehittämään joukko yhteentoimivia 

perusvalmiuksia kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tämä koskee erityisesti sellaisia 

perusvalmiuksia, joilla parannetaan 

lentosuunnistusinfrastruktuuria, 

lentosuunnistuspalvelujen tarjoamista ja 

ilmatilan käyttöä, mitä eurooppalaisen 

ilmaliikenteen hallinnan 

yleissuunnitelman täytäntöönpano 

edellyttää. Komission olisi myös esitettävä 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomus jäsenvaltioiden toimista, joita ne 

ovat toteuttaneet maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

täytäntöön panemiseksi, jotta 

vähennetään ilmailualan 

kasvihuonekaasupäästöjä, mukaan lukien 

jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 

N:o 525/2013 17 artiklan mukaisesti 

toimittamat tiedot tulojen käytöstä. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Yksinkertaistamissyistä ja 

pienimpien ilma-alusten käyttäjien 

hallinnollisen taakan keventämiseksi 

muiden kuin kaupallisten ilma-alusten 

käyttäjien, joiden päästöt ovat alle 1000 

hiilidioksiditonnia vuodessa, olisi 

katsottava täyttävän direktiivissä 

2003/87/EY asetetut vaatimukset uudella 

kymmenvuotiskaudella. Kyseisten 

kymmenen vuoden aikana olisi 

kehitettävä asiaa koskevia toimenpiteitä, 

jotta tulevaisuudessa kaikki ilma-alusten 

käyttäjät antavat panoksensa päästöjen 

vähentämiseksi. 

(8) Yksinkertaistamissyistä ja 

pienimpien ilma-alusten käyttäjien ja 

kaikkein syrjäisimpien alueiden 

hallinnollisen taakan keventämiseksi 

muiden kuin kaupallisten ilma-alusten 

käyttäjien, joiden päästöt ovat alle 1000 

hiilidioksiditonnia vuodessa, ja kaikkein 

syrjäisimpien alueiden olisi katsottava 

täyttävän direktiivissä 2003/87/EY asetetut 

vaatimukset. Olisi myös tuotava uudelleen 

esiin, että direktiivin 2003/87/EY liitteessä 

I olevassa a–k alakohdassa tarkoitettu 

ilmailutoiminta muodostaa poikkeuksen 

toimintojen luokkiin, joihin tätä 

direktiiviä sovelletaan. Näiden lentojen 

rajaaminen edelleen soveltamisalan 

ulkopuolelle olisi vahvistettava uudelleen 

osana 28 b artiklassa ehdotettua 

uudelleentarkastelua.  

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

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

Direktiivi 2003/87/EY 

3 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission 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 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 

päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 

tuloja käytetään, edellyttäen että nämä 

tulot varataan tutkimuksen ja 

kehittämisen yhteisten hankkeiden 

rahoittamiseen ilmailualan 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi, kuten SESAR-yhteisyritys 
ja yhteiset Clean Sky -teknologia-aloitteet, 

ja muihin aloitteisiin, joilla 

mahdollistetaan GNSS-järjestelmän laaja 
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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. 

käyttö satelliittinavigoinnissa ja 

mahdollistetaan yhteentoimivat valmiudet 

kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti 

sellaiset valmiudet, joilla parannetaan 

yhteistä lentosuunnistusinfrastruktuuria, 

lentosuunnistuspalvelujen tarjoamista ja 

ilmatilan käyttöä. Direktiivin 2003/87/EY 

mukaisesta päästöoikeuksien 

huutokaupasta saatujen tulojen käyttöä 

koskeva avoimuus on olennaista unionin 

sitoumusten tukemisessa. 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i a. Lisätään b a alakohta seuraavasti: 

 b a) 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  11 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Poiketen siitä, mitä 3 d – 3 f artiklassa 

säädetään, ja kunnes 28 b artiklassa 

tarkoitetun uudelleentarkastelun johdosta 

tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, 

ilma-alusten käyttäjille on 1 päivästä 

Poiketen siitä, mitä 3 d – 3 f artiklassa 

säädetään, ja kunnes 28 b artiklassa 

tarkoitetun uudelleentarkastelun johdosta 

tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, 

ilma-alusten käyttäjille on 1 päivästä 
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tammikuuta 2017 alkaen myönnettävä 

vuosittain päästöoikeuksia määrä, joka 

vastaa vuoden 2016 määrää. Vuodesta 

2021 alkaen kyseiseen päästöoikeuksien 

määrään sovelletaan 9 artiklan mukaista 

lineaarista kerrointa. 

tammikuuta 2017 alkaen myönnettävä 

vuosittain päästöoikeuksia määrä, joka 

vastaa vuoden 2016 määrää. 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) Poistetaan 28 a artiklan 8 kohta. 

8. Komissio tiedottaa säännöllisesti ja 

vähintään kerran vuodessa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä 

(ICAO) käytävien neuvottelujen 

edistymisestä sekä pyrkimyksistään 

markkinaperusteisten järjestelyjen 

kansainvälisen hyväksynnän 

edistämiseksi kolmansissa maissa. 

Komissio laatii vuonna 2016 pidettävän 

ICAO:n yleiskokouksen jälkeen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen toimista, joilla pannaan 

täytäntöön vuodesta 2020 sellaista 

maailmanlaajuista markkinaperusteista 

toimenpidettä koskeva kansainvälinen 

sopimus, jolla vähennetään ilmailusta 

aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä 

syrjimättömästi, sekä jäsenvaltioiden 

asetuksen (EU) N:o 525/2013 17 artiklan 

mukaisesti tulojen käytöstä toimittamista 

tiedoista. 

 

Kertomuksessaan komissio tarkastelee, 

onko soveltamisalaan aiheellista 

sisällyttää 1 päivästä tammikuuta 2017 

alkaen Euroopan talousalueen 

ulkopuolisissa maissa sijaitsevista 

lentopaikoista saapuvasta tai niistä 

lähtevästä ilmailutoiminnasta aiheutuvat 

päästöt, ja kertomukseen on tilanteen 

kehityksen perusteella tarvittaessa 
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sisällyttävä asiaa koskevia ehdotuksia. 

Komissio tarkastelee kertomuksessaan 

myös ratkaisuja muihin kysymyksiin, joita 

saattaa ilmetä sovellettaessa tämän 

artiklan 1–4 kohtaa, varmistaen samalla 

kaikkien ilma-alusten käyttäjien 

tasapuolisen kohtelun samalla reitillä. 

Tarkistus  13 

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 

sovelletaan päästöihin vuodesta 2021 

alkaen, sekä muusta asiaan liittyvästä 

kansainvälisestä kehityksestä. 

1. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 

ja vähintään kerran vuodessa 

kertomuksen asiaa koskevista ICAOn 

standardeista ja suositelluista 

menettelytavoista, ICAOn neuvoston 

hyväksymistä maailmanlaajuista 

markkinapohjaista toimenpidettä 

koskevista suosituksista tai muista 

oikeudellisista välineistä sekä kolmansien 

maiden toteuttamista kansallisista 

toimenpiteistä, joilla pannaan täytäntöön 

maailmanlaajuinen markkinaperusteinen 

toimenpide, jota sovelletaan päästöihin 

vuodesta 2021 alkaen, sekä muusta asiaan 

liittyvästä kansainvälisestä kehityksestä. 

Komissio antaa myös kertomuksen 

ICAOn pyrkimyksistä vahvistaa alaa 

koskeva uskottava pitkän aikavälin 

tavoite. 
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