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Tarkistus 21
Bas Eickhout
Ehdotus direktiiviksi
–
Hylkäämisehdotus
Euroopan parlamentti hylkää komission
ehdotuksen.
Or. en
Perustelu
Ehdotuksella luodaan huono ennakkotapaus, ja se vahingoittaa EU:n sääntelyn uskottavuutta
ulkomaailman silmissä. Se myös haittaa ennustettavuutta ilmailu-alan markkinoilla ja on
paremman lainsäädännön tavoitteiden vastainen.
Tarkistus 22
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(-1) On itsestään selvää, että ilmailualan
on unionin alueella toimiessaan
noudatettava unionin lainsäädäntöä. On
myös huomattava, että ilmailuala hyötyy
lukuisista tuista Euroopan unionissa,
esimerkiksi arvonlisäveroa ja
polttoaineveroa koskevista poikkeuksista,
toisin kuin muut kuluttajapalvelut. Ala
hyötyy myös erittäin anteliaista
valtiontukisäännöistä, jotka on vahvistettu
yhteisön suuntaviivoissa lentoasemien
rahoittamisesta ja alueellisilta
lentoasemilta liikennöivien lentoyhtiöiden
toiminnan aloittamista koskevasta
valtiontuesta. Komission olisi tarkistettava
näitä poikkeuksia ja sisällytettävä alv
kaikkiin unionin sisäisiin lentoihin ja
unionista lähteviin lentoihin siinä määrin

AM\1013974FI.doc

3/59

PE526.175v01-00

FI

kuin niiden katsotaan olevan kulutusta
unionissa. Komission olisi myös
neuvoteltava uudelleen kaikki
lentoliikennesopimukset ja pyrittävä
varmistamaan, että polttoaineen verotus
sallitaan ja siihen kannustetaan.
Or. en

Tarkistus 23
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(1) Unioni on pyrkinyt varmistamaan
tulevan kansainvälisen sopimuksen, jolla
rajoitetaan ilmailun kasvihuonekaasujen
vaikutuksia, ja se pyrkii ennen sopimuksen
voimaantuloa rajoittamaan
riippumattomilla toimilla niitä vaikutuksia,
joita unionissa sijaitseville lentopaikoille
kohdistuvalla ja niiltä lähtevällä
lentotoiminnalla on ilmastonmuutokseen.
Jotta varmistetaan, että nämä tavoitteet
tukevat toisiaan eivätkä ne ole ristiriidassa,
on syytä ottaa huomioon kehitykset ja
kannat kansainvälisillä foorumeilla ja
erityisesti kansainvälisen siviiliilmailujärjestön (ICAO) yleiskokouksen
38. istunnossa hyväksytty päätöslauselma,
joka sisältää vahvistetun ilmoituksen
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

(1) Unioni on pyrkinyt varmistamaan
tulevan kansainvälisen sopimuksen, jolla
rajoitetaan kansainvälisen ilmailun
kasvihuonekaasujen vaikutuksia, ja se
pyrkii ennen sopimuksen voimaantuloa
rajoittamaan unionissa ja ETA-alueella
riippumattomilla toimilla niitä vaikutuksia,
joita ilmailulla on ilmastonmuutokseen.
Jotta varmistetaan, että nämä tavoitteet
tukevat toisiaan eivätkä ne ole ristiriidassa,
on syytä ottaa huomioon kehitykset ja
kannat kansainvälisillä foorumeilla ja
erityisesti kansainvälisen siviiliilmailujärjestön (ICAO) yleiskokouksen
38. istunnossa hyväksytty päätöslauselma,
joka sisältää vahvistetun ilmoituksen
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

Or. en

Tarkistus 24
Georgios Koumoutsakos
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
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Komission teksti

Tarkistus
(1 a) Ilmailualan toiminta on luonteeltaan
kansainvälistä. Ilmailun aiheuttamien
päästöjen kaltaisiin maailmanlaajuisiin
ongelmiin voidaan puuttua tehokkaasti
soveltamalla kansainvälistä
toimintatapaa, joka edellyttää kaikilta
samoja toimia tai samojen tavoitteiden
saavuttamista eri toimia toteuttamalla.
Kansainvälinen ICAO-sopimus tarjoaa
parhaat mahdollisuudet löytää pitkällä
aikavälillä kestävä ratkaisu.
Or. el

Tarkistus 25
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(2) Näin ollen on syytä tilapäisesti katsoa,
että Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY4 esitettyjä
vaatimuksia noudatetaan, kun täytetään
velvollisuudet kolmansissa maissa
sijaitsevilta lentopaikoilta saapuvista tai
niille lähtevistä lennoista aiheutuvien
päästöjen tietyn prosenttiosuuden osalta.
Näin tehdessään unioni korostaa, että
vaatimuksia voidaan soveltaa tiettyyn
prosenttiosuuteen päästöistä, jotka
aiheutuvat ETA-maiden lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvilta
lennoista, samalla tavalla kuin
oikeudellisia vaatimuksia voidaan asettaa
suuremmalle määrälle päästöjä, jotka
aiheutuvat kyseisiltä lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvista
lennoista.

Poistetaan.

__________________
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4

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä
lokakuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003, s.
32).
Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-alueen sisäisiä lentoja.

Tarkistus 26
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(2) Näin ollen on syytä tilapäisesti katsoa,
että Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY4 esitettyjä
vaatimuksia noudatetaan, kun täytetään
velvollisuudet kolmansissa maissa
sijaitsevilta lentopaikoilta saapuvista tai
niille lähtevistä lennoista aiheutuvien
päästöjen tietyn prosenttiosuuden osalta.
Näin tehdessään unioni korostaa, että
vaatimuksia voidaan soveltaa tiettyyn
prosenttiosuuteen päästöistä, jotka
aiheutuvat ETA-maiden lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvilta
lennoista, samalla tavalla kuin
oikeudellisia vaatimuksia voidaan asettaa
suuremmalle määrälle päästöjä, jotka
aiheutuvat kyseisiltä lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvista
lennoista.

(2) Päätöksen 377/2013/EU
hyväksyminen on mahdollistanut
huomattavan edistyksen
maailmanlaajuisen sopimuksen
tekemiseksi Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön seuraavassa
yleiskokouksessa. Jotta voidaan helpottaa
tämän sopimuksen aikaansaamista,
säilyttää eurooppalaisen ilmailualan
kilpailukyky ja välttää kaupan
vastatoimenpiteet, on tarpeen rajoittaa
direktiivin soveltamisala ainoastaan ETAmaiden lentopaikoilta saapuviin ja niille
suuntautuviin lentoihin.

__________________
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kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä
lokakuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003, s.
32).
Or. fr
Perustelu
ETA-maiden ulkopuolisilta lentopaikoilta saapuvat ja niille suuntautuvat lennot olisi
sisällytettävä päästökauppajärjestelmään ainoastaan sitten, kun siitä on sovittu
molemminpuolin. Olisi EU:lta vastuutonta olla yksipuolisesti noudattamatta ICAO:n
viimeisimmässä yleiskokouksessa lokakuussa 2013 antamiaan sitoumuksia. Jos EU päättää
tehdä näin, maailmanlaajuisen sopimuksen tekeminen vaarantuu vakavasti ja eurooppalainen
ilmailuala saattaa joutua kaupan vastatoimenpiteiden kohteeksi.

Tarkistus 27
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(2) Näin ollen on syytä tilapäisesti katsoa,
että Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY4 esitettyjä
vaatimuksia noudatetaan, kun täytetään
velvollisuudet kolmansissa maissa
sijaitsevilta lentopaikoilta saapuvista tai
niille lähtevistä lennoista aiheutuvien
päästöjen tietyn prosenttiosuuden osalta.
Näin tehdessään unioni korostaa, että
vaatimuksia voidaan soveltaa tiettyyn
prosenttiosuuteen päästöistä, jotka
aiheutuvat ETA-maiden lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvilta
lennoista, samalla tavalla kuin
oikeudellisia vaatimuksia voidaan asettaa
suuremmalle määrälle päästöjä, jotka
aiheutuvat kyseisiltä lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvista
AM\1013974FI.doc

(2) Tilapäistä poikkeamista direktiivistä
2003/87/EY koskevan päätöksen N:o
377/2013/EU hyväksyminen on
helpottanut edistymistä ICAO:n
puitteissa. Jotta voidaan jatkaa
edistymistä ja helpottaa sopimuksen
aikaansaamista maailmanlaajuisesta
markkinapohjaisesta toimenpiteestä
kansainvälistä lentoliikennettä varten
seuraavassa ICAO:n yleiskokouksessa,
olisi toivottavaa, että unionin ja ETAmaiden lentopaikoilta saapuviin ja niille
suuntautuviin lentoihin liittyvien
vaatimusten soveltaminen keskeytetään.
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lennoista.
__________________

__________________
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Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä
lokakuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003, s.
32).

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä ja neuvoston direktiivin
96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä
lokakuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003,
s. 32).
Or. en

Tarkistus 28
Georgios Koumoutsakos
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(2) Näin ollen on syytä tilapäisesti katsoa,
että Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/87/EY4 esitettyjä
vaatimuksia noudatetaan, kun täytetään
velvollisuudet kolmansissa maissa
sijaitsevilta lentopaikoilta saapuvista tai
niille lähtevistä lennoista aiheutuvien
päästöjen tietyn prosenttiosuuden osalta.
Näin tehdessään unioni korostaa, että
vaatimuksia voidaan soveltaa tiettyyn
prosenttiosuuteen päästöistä, jotka
aiheutuvat ETA-maiden lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvilta
lennoista, samalla tavalla kuin
oikeudellisia vaatimuksia voidaan asettaa
suuremmalle määrälle päästöjä, jotka
aiheutuvat kyseisiltä lentopaikoilta
saapuvista ja niille suuntautuvista
lennoista.

(2) Näin ollen on syytä tilapäisesti jatkaa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksellä N:o 377/2013/EU käyttöön
otettujen menettelyn keskeyttämistä
koskevien säännösten voimassaoloa, jotta
varmistetaan, että ICAO:n vuonna 2016
pidettävän kokouksen valmistelut voidaan
hoitaa parhaissa mahdollisissa
olosuhteissa.

__________________

__________________
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Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä ja neuvoston direktiivin
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Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätös N:o 377/2013/EU, annettu
24 päivänä huhtikuuta 2013,
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AM\1013974FI.doc

96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä
lokakuuta 2003 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi
2003/87/EY (EUVL L 275, 25.10.2003, s.
32).

poikkeamisesta tilapäisesti
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta
yhteisössä annetusta direktiivistä
2003/87/EY (EUVL L 113, 25.4.2013,
s. 1).
Or. el

Tarkistus 29
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(2 a) Jäsenvaltioiden olisi sovellettava
matkustajamaksuja niihin lentoihin, joita
päästökauppajärjestelmä ei kata, ja
siirrettävä niistä saadut tulot YK:n
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen
alaiseen vihreään ilmastorahastoon.
Or. en
Perustelu

Joulukuussa 2013 aikaansaadun Yhdysvaltain budjettisopimuksen puitteissa Yhdysvallat
kerää uutta 2,5 dollarin suuruista lentoveroa, jota sovelletaan kaikkiin Yhdysvaltojen
lentopaikoilta lähteviin lentoihin. Myös Euroopan unionissa olisi otettava käyttöön
matkustajamaksuja, joita sovellettaisiin niihin lentoihin, joita päästökauppajärjestelmä ei
kata. Näiden maksujen olisi vastattava ainakin 10:tä euroa per hiilidioksiditonni vuonna 2014
ja noustava kolmella eurolla joka vuosi.

Tarkistus 30
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
AM\1013974FI.doc

Poistetaan.
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soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia
toimenpiteitä seitsemän vuoden ajan
ennen kuin maailmanlaajuinen
markkinapohjainen toimenpide aloittaa
toimintansa, Eurocontrol on laskenut
prosenttiosuudet käyttäen perusteena sitä
isoympyräreitin osuutta ETA:n
suurimpien lentopaikkojen ja kolmansien
maiden välillä, joka on enintään 12 mailia
ETA:n rannikon kaukaisimmasta
pisteestä. Koska unioni ei katso, että
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen
toimen olisi perustuttava varsinaisiin
ilmatilaan liittyviin näkökohtiin, kuten
saapumiseen tietyille lentopaikoille tai
lähtöön niiltä, prosenttiosuuksien
merkitys rajoitetaan vuoteen 2020
ulottuvaan aikaan.
Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi.

Tarkistus 31
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia
toimenpiteitä seitsemän vuoden ajan
PE526.175v01-00
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Poistetaan.
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ennen kuin maailmanlaajuinen
markkinapohjainen toimenpide aloittaa
toimintansa, Eurocontrol on laskenut
prosenttiosuudet käyttäen perusteena sitä
isoympyräreitin osuutta ETA:n
suurimpien lentopaikkojen ja kolmansien
maiden välillä, joka on enintään 12 mailia
ETA:n rannikon kaukaisimmasta
pisteestä. Koska unioni ei katso, että
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen
toimen olisi perustuttava varsinaisiin
ilmatilaan liittyviin näkökohtiin, kuten
saapumiseen tietyille lentopaikoille tai
lähtöön niiltä, prosenttiosuuksien
merkitys rajoitetaan vuoteen 2020
ulottuvaan aikaan.
Or. en

Tarkistus 32
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia
toimenpiteitä seitsemän vuoden ajan
ennen kuin maailmanlaajuinen
markkinapohjainen toimenpide aloittaa
toimintansa, Eurocontrol on laskenut
prosenttiosuudet käyttäen perusteena sitä
isoympyräreitin osuutta ETA:n
suurimpien lentopaikkojen ja kolmansien
maiden välillä, joka on enintään 12 mailia
ETA:n rannikon kaukaisimmasta
pisteestä. Koska unioni ei katso, että
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen
toimen olisi perustuttava varsinaisiin
AM\1013974FI.doc

Poistetaan.
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ilmatilaan liittyviin näkökohtiin, kuten
saapumiseen tietyille lentopaikoille tai
lähtöön niiltä, prosenttiosuuksien
merkitys rajoitetaan vuoteen 2020
ulottuvaan aikaan.
Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-maiden sisäisiä lentoja.

Tarkistus 33
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
seitsemän vuoden ajan ennen kuin
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide aloittaa toimintansa,
Eurocontrol on laskenut prosenttiosuudet
käyttäen perusteena sitä isoympyräreitin
osuutta ETA:n suurimpien lentopaikkojen
ja kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 12 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuoteen 2020 ulottuvaan aikaan.

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
seitsemän vuoden ajan ennen kuin
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide aloittaa toimintansa,
Eurocontrol on laskenut prosenttiosuudet
käyttäen perusteena sitä isoympyräreitin
osuutta ETA:n suurimpien lentopaikkojen
ja kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 12 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuodesta 2013 vuoteen 2020 ulottuvaan
aikaan.
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Or. pl

Tarkistus 34
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
seitsemän vuoden ajan ennen kuin
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide aloittaa toimintansa,
Eurocontrol on laskenut prosenttiosuudet
käyttäen perusteena sitä isoympyräreitin
osuutta ETA:n suurimpien lentopaikkojen
ja kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 12 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuoteen 2020 ulottuvaan aikaan.

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
kolmen vuoden ajan ennen kuin ICAO:n
39. yleiskokouksessa päästään
sopimukseen ratifioimiskelpoisesta
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta
toimenpiteestä, jota sovelletaan
suurimpaan osaan kansainvälisen
ilmailun päästöistä, Eurocontrol on
laskenut prosenttiosuudet käyttäen
perusteena sitä isoympyräreitin osuutta
ETA:n suurimpien lentopaikkojen ja
kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 200 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuoteen 2016 ulottuvaan aikaan.
Tammikuun 1 päivästä 2017 kaikki
prosenttiosuudet ovat 50 prosenttia, niin
että vastuu toisesta puolikkaasta jää
muille valtioille, kunnes
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide, jonka ympäristötavoitteiden
toteutuminen on vastaavalla tasolla,
otetaan käyttöön.
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Or. en
Perustelu
Ehdotettu 12 mailin etäisyys on keinotekoisen alhainen ilmailutoiminnalle. 200 mailia vastaa
ETAn talousvyöhykettä. Vuodesta 2017 siihen saakka, kun otetaan käyttöön kansainvälinen
markkinapohjainen toimenpide, jossa ympäristötavoitteiden toteutuminen on vastaavalla
tasolla, unionin ilmailun päästökauppajärjestelmän olisi katettava 50 prosenttia saapuvista ja
lähtevistä lennoista ja sääntelyn toisen puolikkaan olisi oltava toisen valtion vastuulla.

Tarkistus 35
Spyros Danellis
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
seitsemän vuoden ajan ennen kuin
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide aloittaa toimintansa,
Eurocontrol on laskenut prosenttiosuudet
käyttäen perusteena sitä isoympyräreitin
osuutta ETA:n suurimpien lentopaikkojen
ja kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 12 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuoteen 2020 ulottuvaan aikaan.

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY
soveltaminen perustuu edelleen
saapumiseen unionissa sijaitseville
lentopaikoille tai lähtöön niiltä, jotta
voidaan yksinkertaisella ja
käyttökelpoisella välineellä rajoittaa
alueellisia markkinapohjaisia toimenpiteitä
seitsemän vuoden ajan ennen kuin
maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide aloittaa toimintansa,
Eurocontrol on laskenut prosenttiosuudet
käyttäen perusteena sitä isoympyräreitin
osuutta ETA:n suurimpien lentopaikkojen
ja kolmansien maiden välillä, joka on
enintään 12 mailia ETA:n rannikon
kaukaisimmasta pisteestä. Koska unioni ei
katso, että maailmanlaajuisen
markkinapohjaisen toimen olisi
perustuttava varsinaisiin ilmatilaan
liittyviin näkökohtiin, kuten saapumiseen
tietyille lentopaikoille tai lähtöön niiltä,
prosenttiosuuksien merkitys rajoitetaan
vuoteen 2020 ulottuvaan aikaan. Jos
ICAO:n 39. yleiskokouksessa ei päästä
sopimukseen maailmanlaajuisesta
markkinapohjaisesta toimenpiteestä,
1 päivästä tammikuuta 2017 vuoden 2020
loppuun niiden päästöjen prosenttiosuus,

PE526.175v01-00

FI

14/59

AM\1013974FI.doc

joista päästöoikeudet on palautettava, on
50 prosenttia kaikista lähtevistä ja
saapuvista lennoista, millä pyritään
parantamaan kattavuutta ja
ympäristötavoitteiden toteutumista.
Or. en
Perustelu
Ilmatilamallin välimuotoa olisi sovellettava ainoastaan siihen asti kunnes sitova sopimus
tulee voimaan maailmanlaajuisesti. Tämän jälkeen EU voi mukauttaa säännöksiään
vastaavasti. Jos vuonna 2016 pidettävässä ICAO:n yleiskokouksessa ei saada sopimusta
aikaiseksi, olisi otettava käyttöön kattavampi järjestelmä, jossa ympäristötavoitteet toteutuvat
paremmin (50-50) ja jossa kuitenkin otetaan huomioon suvereniteettia koskevat kysymykset.

Tarkistus 36
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voidaan määrittää kolmansiin
maihin suuntautuvista ja kolmansista
maista saapuvista lennoista peräisin
olevien todennettujen päästöjen
prosenttiosuus, on tunnettava koko
lennon päästöt. Huomioon ei kuitenkaan
oteta päästöjä, jotka eivät kuulu kyseiseen
prosenttiosuuteen.

Poistetaan.

Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi.

Tarkistus 37
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
AM\1013974FI.doc
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Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voidaan määrittää kolmansiin
maihin suuntautuvista ja kolmansista
maista saapuvista lennoista peräisin
olevien todennettujen päästöjen
prosenttiosuus, on tunnettava koko
lennon päästöt. Huomioon ei kuitenkaan
oteta päästöjä, jotka eivät kuulu kyseiseen
prosenttiosuuteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta voidaan määrittää kolmansiin
maihin suuntautuvista ja kolmansista
maista saapuvista lennoista peräisin
olevien todennettujen päästöjen
prosenttiosuus, on tunnettava koko
lennon päästöt. Huomioon ei kuitenkaan
oteta päästöjä, jotka eivät kuulu kyseiseen
prosenttiosuuteen.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-alueen sisäisiä lentoja.

Tarkistus 39
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti

Tarkistus

(7) Lisäksi kolmansiin maihin
suuntautuvista ja kolmansista maista
saapuvien lentojen osalta ilma-aluksen
käyttäjän olisi voitava valita, ettei se
raportoi näistä lennoista peräisin olevia
päästöjä, vaan tekee kyseisistä päästöistä
mahdollisimman tarkan arvion, joka ei
sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä
päästöjä.

Poistetaan.

Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi.

Tarkistus 40
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(7) Lisäksi kolmansiin maihin
suuntautuvista ja kolmansista maista
saapuvien lentojen osalta ilma-aluksen
käyttäjän olisi voitava valita, ettei se
raportoi näistä lennoista peräisin olevia
päästöjä, vaan tekee kyseisistä päästöistä
mahdollisimman tarkan arvion, joka ei
sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä
päästöjä.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Päästökauppajärjestelmän myötä on otettu käyttöön ilmailualan mittaamisen, raportoinnin ja
todentamisen menetelmä Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Nämä tiedot ovat olleet
lentoliikenteen harjoittajille keskeisiä polttoaineen käytön vähentämiseksi.
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Tarkistus 41
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(7) Lisäksi kolmansiin maihin
suuntautuvista ja kolmansista maista
saapuvien lentojen osalta ilma-aluksen
käyttäjän olisi voitava valita, ettei se
raportoi näistä lennoista peräisin olevia
päästöjä, vaan tekee kyseisistä päästöistä
mahdollisimman tarkan arvion, joka ei
sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä
päästöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(7) Lisäksi kolmansiin maihin
suuntautuvista ja kolmansista maista
saapuvien lentojen osalta ilma-aluksen
käyttäjän olisi voitava valita, ettei se
raportoi näistä lennoista peräisin olevia
päästöjä, vaan tekee kyseisistä päästöistä
mahdollisimman tarkan arvion, joka ei
sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä
päästöjä.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-alueen sisäisiä lentoja.
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Tarkistus 43
Françoise Grossetête
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(8) Yksinkertaistamisen vuoksi ja jotta
voidaan helpottaa pienten lentoliikenteen
harjoittajien hallinnollista taakkaa, muiden
kuin kaupallisten ilma-alusten käyttäjien,
joiden päästöt ovat alle 1 000 tonnia
hiilidioksidia vuodessa, olisi katsottava
täyttävän direktiivin vaatimukset, ja
jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten lisätoimenpiteitä olisi
helpotettava, jotta yksinkertaistetaan
pienten lentoliikenteen harjoittajien
hallintoa.

(8) Yksinkertaistamisen vuoksi ja jotta
voidaan helpottaa pienten lentoliikenteen
harjoittajien hallinnollista taakkaa, muiden
kuin kaupallisten ilma-alusten käyttäjien,
joiden päästöt ovat alle 10 000 tonnia
hiilidioksidia vuodessa Euroopan
ilmatilassa, olisi katsottava täyttävän
direktiivin vaatimukset, ja jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten
lisätoimenpiteitä olisi helpotettava, jotta
yksinkertaistetaan pienten lentoliikenteen
harjoittajien hallintoa.
Or. fr

Perustelu
Kaupallisen ja muun kuin kaupallisen lentoliikenteen harjoittajia olisi kohdeltava
tasavertaisesti. Kaupallisen lentoliikenteen harjoittajiin sovelletaan poikkeusta, kun niiden
päästöt ovat alle 10 000 hiilidioksiditonnia vuodessa, ja samaa raja-arvoa olisi sovellettava
myös muun kuin kaupallisen lentoliikenteen harjoittajiin.

Tarkistus 44
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(9) Prosenttiosuutta olisi sovellettava
kolmansissa maissa sijaitseville
lentopaikoille suuntautuvista ja niiltä
saapuvista lennoista peräisin oleviin
todennettuihin päästöihin ja
lentoliikenteen harjoittajan olisi voitava
käyttää vaihtoehtoista menetelmää
vuodesta 2014 eteenpäin, jotta
AM\1013974FI.doc
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lentoliikenteen harjoittajille annetaan
aikaa ymmärtää näitä lähestymistapoja,
kun ne suunnittelevat lentotoimintaa.
Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi.

Tarkistus 45
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(9) Prosenttiosuutta olisi sovellettava
kolmansissa maissa sijaitseville
lentopaikoille suuntautuvista ja niiltä
saapuvista lennoista peräisin oleviin
todennettuihin päästöihin ja
lentoliikenteen harjoittajan olisi voitava
käyttää vaihtoehtoista menetelmää
vuodesta 2014 eteenpäin, jotta
lentoliikenteen harjoittajille annetaan
aikaa ymmärtää näitä lähestymistapoja,
kun ne suunnittelevat lentotoimintaa.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-alueen sisäisiä lentoja.

Tarkistus 46
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti

Tarkistus

(9) Prosenttiosuutta olisi sovellettava
kolmansissa maissa sijaitseville
lentopaikoille suuntautuvista ja niiltä
saapuvista lennoista peräisin oleviin
todennettuihin päästöihin ja
lentoliikenteen harjoittajan olisi voitava
käyttää vaihtoehtoista menetelmää
vuodesta 2014 eteenpäin, jotta
lentoliikenteen harjoittajille annetaan
aikaa ymmärtää näitä lähestymistapoja,
kun ne suunnittelevat lentotoimintaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(10) Rajoittamatta vuodesta 2020
sovellettavaa maailmanlaajuisia
markkinapohjaista toimenpidettä päästöt
lennoista sellaisiin kolmansiin maihin ja
sellaisista kolmansista maista, jotka ovat
kehitysmaita ja joiden osuus
kansainvälisen siviili-ilmailutoiminnan
myytyjen tonnikilometrien yhteismäärästä
on alle yksi prosentti, myönnetään
vapautus ajalle 2014–2020. Tämän
direktiivin soveltamista varten
kehitysmaina pidetään maita, jotka
hyötyvät direktiivin hyväksymisen aikaan
etuuskohteluun perustuvasta pääsystä
unionin markkinoille Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 978/2012 mukaisesti, toisin sanoen
maita, joita Maailmanpankki ei ole
luokitellut korkean tulotason maiksi tai
ylemmän keskitulotason maiksi.
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Or. en
Perustelu
Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-alueen sisäisiä lentoja.

Tarkistus 48
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet, Maurice Ponga
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
(10 a) Rajoittamatta vuodesta 2020
sovellettavaa maailmanlaajuista
markkinapohjaista toimenpidettä
päästöihin unionin syrjäisimpiin alueisiin
suuntautuvista ja niistä saapuvista
lennoista olisi sovellettava vapautusta
ajalla 2014–2020.
Or. fr
Perustelu

Koska syrjäisimmät alueet ovat erillisalueita, lentomatkustaminen on tärkein kuljetusmuoto,
jolla taataan kansalaisten liikkuvuus. Tämä huomioon ottaen on syytä varmistaa, että näitä
alueita palvelevien lentoreittien kilpailukyky ei ole uhattuna.

Tarkistus 49
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa
oikeusvarmuus ilma-alusten käyttäjiä ja
kansallisia viranomaisia varten, on syytä
mahdollistaa se, että määräaika vuoden
päästöjen palauttamiselle ja raportoinnille
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ulottuu vuoteen 2015.
Or. en
Perustelu
Vuoden 2013 päästöistä olisi raportoitava vuonna 2014 lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 50
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(12) Vuoden 2016 ICAO:n yleiskokouksen
jälkeen komission olisi toimitettava
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomus sen varmistamiseksi, että voidaan
ottaa huomioon kansainvälinen kehitys
sekä mahdolliset vapautuksen
soveltamiseen liittyvät kysymykset.

(12) Vuoden 2016 ICAO:n yleiskokouksen
jälkeen komissio toimittaa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomus sen
varmistamiseksi, että voidaan ottaa
huomioon kansainvälinen kehitys sekä
mahdolliset vapautuksen soveltamiseen
liittyvät kysymykset.
Or. pl

Tarkistus 51
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(12) Vuoden 2016 ICAO:n yleiskokouksen
jälkeen komission olisi toimitettava
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomus sen varmistamiseksi, että
voidaan ottaa huomioon kansainvälinen
kehitys sekä mahdolliset vapautuksen
soveltamiseen liittyvät kysymykset.

(12) Vuoden 2016 ICAO:n yleiskokouksen
jälkeen komission olisi toimitettava
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
kertomus ICAO:ssa tapahtuneesta
edistyksestä, joka koskee
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen
toimenpiteen täytäntöönpanoa.
Or. en
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Tarkistus 52
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komission teksti

Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan 2 a
kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, jäsenvaltioiden on katsottava
kyseisissä kohdissa esitetyt vaatimukset
täytetyksi seuraavien osalta:

1. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa ja
16 artiklan 3 kohdassa säädetään,
jäsenvaltioiden on katsottava kyseisissä
kohdissa esitetyt vaatimukset täytetyksi
seuraavien osalta:
Or. pl

Tarkistus 53
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista tai
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt kultakin kalenterivuodelta
vuosina 2013–2020;
Or. en
Perustelu

Jos komission vuoden 2013 soveltamisalaa jatketaan vuoteen 2020 saakka, vuoden 2016
uudelleentarkastelussa voitaisiin arvioida, olisiko soveltamisalaa muutettava ICAO:n
39. yleiskokouksen jälkeen.
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Tarkistus 54
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt kultakin kalenterivuodelta
vuosina 2013–2016;
Or. en

Tarkistus 55
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt vuoteen 2020 saakka;
Or. fr
Perustelu

ETA-maiden ulkopuolisilta lentopaikoilta saapuvat ja niille suuntautuvat lennot olisi
sisällytettävä päästökauppajärjestelmään ainoastaan sitten, kun siitä on sovittu
molemminpuolin. Olisi EU:lta vastuutonta olla yksipuolisesti noudattamatta ICAO:n
viimeisimmässä yleiskokouksessa lokakuussa 2013 antamiaan sitoumuksia. Jos EU päättää
tehdä näin, maailmanlaajuisen sopimuksen tekeminen vaarantuu vakavasti ja eurooppalainen
ilmailuala saattaa joutua kaupan vastatoimenpiteiden kohteeksi.

AM\1013974FI.doc

25/59

PE526.175v01-00

FI

Tarkistus 56
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt kalenterivuosina 2013–2016;
Or. en
Perustelu

Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen
saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan
vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAO:n yleiskokous, joka on määrä pitää kyseisenä
vuonna.

Tarkistus 57
Gilles Pargneaux
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt kultakin kalenterivuodelta
vuosina 2013–2016;
Or. fr
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Perustelu
Menettelyn keskeyttämisen jatkaminen vuoteen 2016 saakka vaikuttaa välttämättömältä. Eri
vaihtoehtojen arviointivaihe on silti vielä tarpeen vuosina 2017–2020. Tasapainoisin
vaihtoehto on varmasti menettelyn rajoittaminen tiukasti Euroopan sisäisiin lentoon
vähintään vuoteen 2016, jolloin järjestelyjä tarkistetaan.

Tarkistus 58
Georgios Koumoutsakos
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt;

a) Kaikki Euroopan talousalueen
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt vuosina 2013–2016;
Or. el

Tarkistus 59
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet, Maurice Ponga
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
a a) kaikki Euroopan unionin
syrjäisimmille alueille suuntautuvista ja
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat
päästöt vuoteen 2020 saakka;
Or. fr
Perustelu

Koska syrjäisimmät alueet ovat erillisalueita, lentomatkustaminen on tärkein kuljetusmuoto,
jolla taataan kansalaisten liikkuvuus. Tämä huomioon ottaen on syytä varmistaa, että näitä
alueita palvelevien lentoreittien kilpailukyky ei ole uhattuna.
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Tarkistus 60
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia suhteessa näiden lentojen
todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan
liitteen IIc mukaisesti tai lasketaan
6 kohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr
Perustelu
ETA-maiden ulkopuolisilta lentopaikoilta saapuvat ja niille suuntautuvat lennot olisi
sisällytettävä päästökauppajärjestelmään ainoastaan sitten, kun siitä on sovittu
molemminpuolin. Olisi EU:lta vastuutonta olla yksipuolisesti noudattamatta ICAO:n
viimeisimmässä yleiskokouksessa lokakuussa 2013 antamiaan sitoumuksia. Jos EU päättää
tehdä näin, maailmanlaajuisen sopimuksen tekeminen vaarantuu vakavasti ja eurooppalainen
ilmailuala saattaa joutua kaupan vastatoimenpiteiden kohteeksi.

Tarkistus 61
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
PE526.175v01-00

FI
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ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia suhteessa näiden lentojen
todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan
liitteen IIc mukaisesti tai lasketaan
6 kohdan mukaisesti;
Or. en
Perustelu
Alakohta b on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan
ainoastaan ETA-maiden lentoja. Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut
maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi
valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAO:n
yleiskokous, joka on määrä pitää kyseisenä vuonna.

Tarkistus 62
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia suhteessa näiden lentojen
todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan
liitteen IIc mukaisesti tai lasketaan
6 kohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 63
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia suhteessa näiden lentojen
todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan
liitteen IIc mukaisesti tai lasketaan
6 kohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Jos komission vuoden 2013 soveltamisalaa jatketaan vuoteen 2020 saakka, vuoden 2016
uudelleentarkastelussa voitaisiin arvioida, olisiko soveltamisalaa muutettava ICAO:n
39. yleiskokouksen jälkeen.

Tarkistus 64
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2016, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
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näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;

näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;
Or. en

Perustelu
Vuodesta 2017 siihen saakka, kun otetaan käyttöön maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide, jossa ympäristötavoitteiden toteutuminen on vastaavalla tasolla, unionin ilmailun
päästökauppajärjestelmän olisi katettava 50 prosenttia saapuvista ja lähtevistä lennoista ja
sääntelyn toisen puolikkaan olisi oltava toisen valtion vastuulla.

Tarkistus 65
Spyros Danellis
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2016, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;
Or. en

Perustelu
Ilmatilamallin välimuotoa olisi sovellettava ainoastaan siihen asti kunnes sitova sopimus
tulee voimaan maailmanlaajuisesti. Tämän jälkeen EU voi mukauttaa säännöksiään
vastaavasti. Jos vuonna 2016 pidettävässä ICAO:n yleiskokouksessa ei saada sopimusta
aikaiseksi, olisi otettava käyttöön kattavampi järjestelmä, jossa ympäristötavoitteet toteutuvat
paremmin (50-50) ja jossa kuitenkin otetaan huomioon suvereniteettia koskevat kysymykset.
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Tarkistus 66
Gilles Pargneaux
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2017–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;
Or. fr

Perustelu
Eri vaihtoehtojen arviointivaihe on vielä tarpeen vuosina 2017–2020. Tasapainoisin
vaihtoehto on varmasti menettelyn rajoittaminen tiukasti Euroopan sisäisiin lentoon
vähintään vuoteen 2016, jolloin järjestelyjä tarkistetaan.

Tarkistus 67
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b alakohta
Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen

b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista tulevien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2014–2020, kun
kyseisten lentojen toiminnanharjoittaja on
palauttanut päästöoikeuksia suhteessa
näiden lentojen todennettujen päästöjen
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prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti tai lasketaan 6 kohdan
mukaisesti;

prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan liitteen
IIc mukaisesti;

Or. pl

Tarkistus 68
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) Euroopan talousalueen
ulkopuolisista maista saapuvien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt vuodesta
2017 alkaen, kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia lentojen todennettujen
päästöjen 50 prosentin osalta;
Or. en
Perustelu

Vuodesta 2017 siihen saakka, kun otetaan käyttöön maailmanlaajuinen markkinapohjainen
toimenpide, jossa ympäristötavoitteiden toteutuminen on vastaavalla tasolla, unionin ilmailun
päästökauppajärjestelmän olisi katettava 50 prosenttia saapuvista ja lähtevistä lennoista ja
sääntelyn toisen puolikkaan olisi oltava toisen valtion vastuulla.

Tarkistus 69
Spyros Danellis
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) Euroopan talousalueen (ETA)
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ulkopuolisista maista saapuvien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2017–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia lentojen todennettujen
päästöjen 50 prosentin osalta, jos ICAO:n
39. yleiskokous ei pääse sopimukseen
ratifioimiskelpoisesta
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta
toimenpiteestä, jota sovelletaan
suurimpaan osaan kansainvälisen
ilmailun päästöistä ja joka tulee voimaan
vuonna 2020;
Or. en
Perustelu
Ilmatilamallin välimuotoa olisi sovellettava ainoastaan siihen asti kunnes sitova sopimus
tulee voimaan maailmanlaajuisesti. Tämän jälkeen EU voi mukauttaa säännöksiään
vastaavasti. Jos vuonna 2016 pidettävässä ICAO:n yleiskokouksessa ei saada sopimusta
aikaiseksi, olisi otettava käyttöön kattavampi järjestelmä, jossa ympäristötavoitteet toteutuvat
paremmin (50-50) ja jossa kuitenkin otetaan huomioon suvereniteettia koskevat kysymykset.

Tarkistus 70
Spyros Danellis
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b b) Euroopan talousalueen (ETA)
ulkopuolisista maista saapuvien ja niihin
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin
kalenterivuodelta vuosina 2017–2020,
kun kyseisten lentojen
toiminnanharjoittaja on palauttanut
päästöoikeuksia 1 kohdan b alakohdan
mukaisesti ainoastaan, jos ICAO:n
39. yleiskokous on päässyt sopimukseen
ratifioimiskelpoisesta
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta
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toimenpiteestä, jota sovelletaan
suurimpaan osaan kansainvälisen
ilmailun päästöistä ja joka tulee voimaan
vuonna 2020;
Or. en
Perustelu
Ilmatilamallin välimuotoa olisi sovellettava ainoastaan siihen asti kunnes sitova sopimus
tulee voimaan maailmanlaajuisesti. Tämän jälkeen EU voi mukauttaa säännöksiään
vastaavasti. Jos vuonna 2016 pidettävässä ICAO:n yleiskokouksessa ei saada sopimusta
aikaiseksi, olisi otettava käyttöön kattavampi järjestelmä, jossa ympäristötavoitteet toteutuvat
paremmin (50-50) ja jossa kuitenkin otetaan huomioon suvereniteettia koskevat kysymykset.

Tarkistus 71
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle
1 000 tonnia;

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuosina 2013–
2016, kun päästöt, joista ilma-aluksen
käyttäjä on vastuussa kyseisenä
kalenterivuonna, ovat alle 1 000 tonnia;
Or. en

Perustelu
Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen
saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan
vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAO:n yleiskokous, joka on määrä pitää kyseisenä
vuonna.

Tarkistus 72
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle
1 000 tonnia;

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuodesta 2013
alkaen, kun päästöt, joista ilma-aluksen
käyttäjä on vastuussa kalenterivuonna, ovat
alle 1 000 tonnia;
Or. pl

Tarkistus 73
Françoise Grossetête
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle
1 000 tonnia;

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun ETA-alueen sisäisistä lennoista
aiheutuneet päästöt, joista ilma-aluksen
käyttäjä on vastuussa kalenterivuonna, ovat
alle 10 000 tonnia;
Or. fr

Perustelu
Kaupallisen ja muun kuin kaupallisen lentoliikenteen harjoittajia olisi kohdeltava
tasavertaisesti. Kaupallisen lentoliikenteen harjoittajiin sovelletaan poikkeusta, kun niiden
päästöt ovat alle 10 000 hiilidioksiditonnia vuodessa, ja samaa raja-arvoa olisi sovellettava
myös muun kuin kaupallisen lentoliikenteen harjoittajiin.
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Tarkistus 74
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EC
28 a artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle
1 000 tonnia;

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle 1 000
tonnia ja kun ilma-aluksen käyttäjä on
maksanut YK:n ilmastonmuutoksen
puitesopimuksen alaiselle vihreälle
rahastolle vastaavan summan, joka vastaa
kymmentä euroa hiilidioksiditonnia kohti
vuonna 2014 ja nousee kolmella eurolla
joka vuosi;
Or. en

Perustelu
Muille kuin kaupallisille ilma-aluksille, kuten liikemiesten yksityiskoneille, myönnettävä
poikkeus voidaan hyväksyä vain, jos ne maksavat vastaavan summan YK:n
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen alaiselle vihreälle rahastolle. Ehdotettu hinta perustuu
yhteen komission hintaskenaarioista laivaliikenteen mittaamista, raportointia ja todentamista
koskevan ehdotuksen vaikutustenarvioinnissa.

Tarkistus 75
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – c alakohta
Komission teksti

Tarkistus

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020,
AM\1013974FI.doc

c) muun kuin kaupallisen lentoliikenteen
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt
kunakin kalenterivuonna vuosina 2013–
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kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle
1 000 tonnia;

2020, kun päästöt, joista ilma-aluksen
käyttäjä on vastuussa kalenterivuonna, ovat
alle 1 000 tonnia;
Or. en

Perustelu
Hankeperäisiä hyvityksiä, päästöoikeuksien siirtoa ja palautusta sekä mittaamista,
raportointia ja todentamista koskevien 11 a, 12 ja 14 artiklan soveltamista varten
todennettuja päästöjä olisi pidettävä rajoitettuun soveltamisalaan liittyvinä päästöinä.

Tarkistus 76
Gilles Pargneaux
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
c a) vuoden 2012 todennettuja päästöjä
vastaavien päästöoikeuksien
palauttaminen ennen 31 päivää
joulukuuta 2013.
Or. fr
Perustelu

Tällä säännöksellä pyritään saattamaan säännönmukaiseksi niiden ilma-alusten käyttäjien
tilanne, jotka palauttivat päästöoikeutensa 30. huhtikuuta 2013 olleen määräajan jälkeen, kun
otetaan huomioon päätöksen N:o 377/2013/EU ja tämän direktiiviä 2003/87 koskevan
ehdotuksen myötä muuttuneet säännöt.

Tarkistus 77
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

d) ETA-maiden välisistä lennoista peräisin
olevia vuoden 2013 todennettuja päästöjä
vastaavien päästöoikeuksien palauttaminen
30 päivänä huhtikuuta 2015 30 päivän
huhtikuuta 2014 sijaan sekä näistä
lennoista peräisin olevien vuoden 2013
todennettujen päästöjen raportoiminen
31 päivänä maaliskuuta 2015 31 päivän
maaliskuuta 2014 sijaan.

d) ETA-maiden välisistä lennoista peräisin
olevia vuoden 2013 todennettuja päästöjä
vastaavien päästöoikeuksien palauttaminen
30 päivänä huhtikuuta 2015 30 päivän
huhtikuuta 2014 sijaan sekä näistä
lennoista peräisin olevien vuoden 2013
todennettujen päästöjen raportoiminen
31 päivänä maaliskuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 78
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
d a) päästöt sellaisista kehitysmaista
saapuvista ja niihin suuntautuvista
lennoista, joiden osuus kansainvälisen
siviili-ilmailutoiminnan tonnikilometrien
kokonaismäärästä on alle yksi prosentti.
Or. pl

Tarkistus 79
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
AM\1013974FI.doc

Poistetaan.
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ja liitteen IIc mukaisesti lasketut
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a,
12 ja 14 artiklan soveltamista varten.
Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi ja yhdenmukaista
28 a artiklan 1 kohdan b alakohdan poiston kanssa.

Tarkistus 80
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
ja liitteen IIc mukaisesti lasketut
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a,
12 ja 14 artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan ETAmaiden sisäisiä lentoja ainoastaan silloin, kun sovelletaan tosiasiallisten päästöjen normaalia
raportointia..

Tarkistus 81
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
ja liitteen IIc mukaisesti lasketut
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a,
12 ja 14 artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 82
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut
ja liitteen IIc mukaisesti lasketut
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12
ja 14 artiklan soveltamista varten.

Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a,
12 ja 14 artiklan soveltamista varten.

Or. en
Perustelu
Hankeperäisiä hyvityksiä, päästöoikeuksien siirtoa ja palautusta sekä mittaamista,
raportointia ja todentamista koskevien 11 a, 12 ja 14 artiklan soveltamista varten
todennettuja päästöjä olisi pidettävä rajoitettuun soveltamisalaan liittyvinä päästöinä.

Tarkistus 83
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta

AM\1013974FI.doc
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Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä tämän direktiivin
3 e artiklan 5 kohdassa ja 3 f artiklassa
säädetään, ilma-aluksen käyttäjälle, joka
hyötyy 1 kohdan a–c alakohdassa
tarkoitetuista vapautuksista, myönnetään
päästöoikeuksia määrä, jota vähennetään
suhteessa kyseisissä kohdissa tarkoitetun
palautusvelvollisuuden vähentämiseen.

2. Poiketen siitä, mitä tämän direktiivin
3 e artiklan 5 kohdassa ja 3 f artiklassa
säädetään, ilma-aluksen käyttäjälle, joka
hyötyy 1 kohdan a–b alakohdassa
tarkoitetuista vapautuksista, myönnetään
päästöoikeuksia määrä, jota vähennetään
suhteessa kyseisissä kohdissa tarkoitetun
palautusvelvollisuuden vähentämiseen.
Or. en

Tarkistus 84
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä tämän direktiivin
3 e artiklan 5 kohdassa ja 3 f artiklassa
säädetään, ilma-aluksen käyttäjälle, joka
hyötyy 1 kohdan a–c alakohdassa
tarkoitetuista vapautuksista, myönnetään
päästöoikeuksia määrä, jota vähennetään
suhteessa kyseisissä kohdissa tarkoitetun
palautusvelvollisuuden vähentämiseen.

2. Poiketen siitä, mitä tämän direktiivin
3 e artiklan 5 kohdassa ja 3 f artiklassa
säädetään, ilma-aluksen käyttäjälle, joka
hyötyy 1 kohdan a–c alakohdassa
tarkoitetuista vapautuksista, ei myönnetä
ilmaisia päästöoikeuksia.

Or. en
Perustelu
Ilmailuala saa paljon suuremman osuuden ilmaisia päästöoikeuksia kuin muut alat
päästökauppajärjestelmässä. Ilmaisten päästöoikeuksien saamisesta on niin paljon etua, että
jotkut ilma-alusten käyttäjät eivät tarkoituksella keskeyttäneet menettelyä vuonna 2012, jotta
ne saavat edelleenkin päästöoikeutensa täysimääräisinä. Lentoyhtiöt ovat myös siirtäneet
täyden polttoainehinnan kuluttajien maksettavaksi huolimatta ilmaisista päästöoikeuksista.
Järjestelmän soveltamisalan rajoittamista olisi käytettävä ylivoittojen liiallisten
mahdollisuuksien karsimiseksi.
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Tarkistus 85
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Vuosien 2013–2020 toiminnan osalta
jäsenvaltioiden on julkaistava kullekin
lentotoiminnan harjoittajalle jaettavien
ilmaisten päästöoikeuksien määrä [OP:
insert a date 4 months after the entry into
force of this Directive] mennessä.

Kalenterivuosien 2013–2016 toiminnan
osalta jäsenvaltioiden on julkaistava
kullekin lentotoiminnan harjoittajalle
jaettavien ilmaisten päästöoikeuksien
määrä [OP: insert a date x months after the
entry into force of this Directive]
mennessä.
Or. en
Perustelu

Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen
saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan
vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAO:n yleiskokous, joka on määrä pitää kyseisenä
vuonna.

Tarkistus 86
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Vuosien 2013–2020 toiminnan osalta
jäsenvaltioiden on julkaistava kullekin
lentotoiminnan harjoittajalle jaettavien
ilmaisten päästöoikeuksien määrä [OP:
insert a date 4 months after the entry into
force of this Directive] mennessä.

Vuosien 2013–2020 toiminnan osalta
jäsenvaltioiden on julkaistava kullekin
lentotoiminnan harjoittajalle jaettavien
ilmaisten päästöoikeuksien määrä [OP:
insert a date 8 months after the entry into
force of this Directive] mennessä.
Or. en

AM\1013974FI.doc
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Perustelu
Tarvitaan pidempi määräaika, jos lainsäädäntöväline on muuttava direktiivi.

Tarkistus 87
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 2 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
2 a. Viimeistään kolme kuukautta tämän
direktiivin voimaantulon jälkeen komissio
laskee yksittäisille lentoliikenteen
harjoittajille vuonna 2010 raportoituina
tonnikilometreinä ilmaistuna
prosenttiosuudet, jotka vastaavat päästöjä,
joihin ei sovelleta 1 kohdan
a-c alakohdassa tarkoitettuja vapautuksia.
Tämän kohdan mukaisesti lasketut tiedot
toimitetaan jäsenvaltioille ainoastaan
näiden hallinnoimien virastojen kautta.
Or. pl

Tarkistus 88
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 3 d artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden on
huutokaupattava ilmailun
päästöoikeuksia vähennetty määrä siten,
että vähennys suhteutetaan myönnettyjen
päästöoikeuksien kokonaismäärän
PE526.175v01-00
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3. Poiketen siitä, mitä 3 d artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden
huutokaupattavana olevia
päästöoikeuksia on vähennettävä
suhteessa myönnettyjen päästöoikeuksien
kokonaismäärän vähentämiseen.
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vähentämiseen.
Or. pl

Tarkistus 89
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 3 d artiklassa
säädetään, jäsenvaltioiden on
huutokaupattava ilmailun päästöoikeuksia
vähennetty määrä siten, että vähennys
suhteutetaan myönnettyjen
päästöoikeuksien kokonaismäärän
vähentämiseen.

3. Poiketen siitä, mitä 3 d artiklassa
säädetään, jäsenvaltiot eivät saa
huutokaupata ilmailun päästöoikeuksia.

Or. en
Perustelu
Päästökauppamarkkinoilla on ylitarjontaa, ja ilmailun päästöoikeuksien huutokauppa olisi
keskeytettävä siihen saakka kunnes jäsenvaltiot suostuvat korvamerkitsemään tulot
ilmastotoimien rahoittamiseen kehitysmaissa.

Tarkistus 90
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin 3 d
artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää vuosina 2013AM\1013974FI.doc

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin
3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää kalenterivuosina
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2020 vähennetään siten, että se vastaa sen
osuutta ilmailun päästöistä, jotka
perustuvat 28 artiklan a–c kohdissa
esitettyjen prosenttiosuuksien
soveltamiseen.

2013–2016 vähennetään siten, että se
vastaa sen osuutta ilmailun päästöistä,
jotka perustuvat 28 artiklan a–c kohdissa
esitettyjen prosenttiosuuksien
soveltamiseen.
Or. en
Perustelu

Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen
saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan
vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAO:n yleiskokous, joka on määrä pitää kyseisenä
vuonna.

Tarkistus 91
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin
3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää vuosina 20132020 vähennetään siten, että se vastaa sen
osuutta ilmailun päästöistä, jotka
perustuvat 28 artiklan a–c kohdissa
esitettyjen prosenttiosuuksien
soveltamiseen.

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin
3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää vuosina 20132020 vähennetään siten, että se vastaa sen
osuutta ilmailun päästöistä, jotka
perustuvat 28 artiklan a–c ja e kohdissa
esitettyjen prosenttiosuuksien
soveltamiseen.
Or. pl

Tarkistus 92
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 4 kohta
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Komission teksti

Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin
3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää vuosina 20132020 vähennetään siten, että se vastaa sen
osuutta ilmailun päästöistä, jotka
perustuvat 28 artiklan a–c kohdissa
esitettyjen prosenttiosuuksien
soveltamiseen.

4. Poiketen siitä, mitä direktiivin
3 d artiklan 3 kohdassa säädetään, kunkin
jäsenvaltion huutokauppaamien
päästöoikeuksien määrää vuosina 20132020 vähennetään siten, että se vastaa sen
osuutta ilmailun päästöistä, jotka
perustuvat tämän artiklan 1 kohdan a–
c alakohdissa esitettyjen
prosenttiosuuksien soveltamiseen.
Or. en
Perustelu

Kohtaa muutetaan yhdenmukaisuuden takaamiseksi 28 a artiklan 1 kohdan a–c alakohtia
koskevien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 93
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 3 g, 12, 15 ja
18 a artiklassa säädetään, mikäli ilmaaluksen käyttäjän vuosittaiset
kokonaispäästöt ovat alle 25 000 tonnia,
sen päästöt katsotaan todennetuiksi
päästöiksi, jos ne on määritetty käyttäen
vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitettua Euroopan komission
hyväksymää välinettä ja Eurocontrol on
täydentänyt lukuja päästökaupan
tukivälineestä saaduilla tiedoilla, ja
jäsenvaltiot voivat soveltaa
yksinkertaistettuja menetelmiä muiden
kuin kaupallisten ilma-alusten käyttäjiin
mikäli niillä saavutetaan samanlainen
tarkkuus kuin mainitulla välineellä.
AM\1013974FI.doc

5. Poiketen siitä, mitä 3 g, 12, 15 ja
18 a artiklassa säädetään, mikäli ilmaaluksen käyttäjän vuosittaiset
kokonaispäästöt ovat alle 25 000 tonnia,
sen päästöt katsotaan todennetuiksi
päästöiksi, jos ne on määritetty käyttäen
Eurocontrolin päästökaupan tukivälineestä
saatuja tietoja, ja jäsenvaltiot voivat
soveltaa yksinkertaistettuja menetelmiä
muiden kuin kaupallisten ilma-alusten
käyttäjiin mikäli niillä saavutetaan
samanlainen tarkkuus kuin mainitulla
välineellä.
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Or. en
Perustelu
Vähäisten päästöjen aiheuttajille tarkoitetun välineen käyttö ei ole itsestäänselvyys tässä
yhteydessä, sillä päästöraportti voidaan saada myös päästökaupan tukivälineen kautta, jos
liikenteenharjoittajalla on lisenssi ohjelman käyttöön.

Tarkistus 94
Gilles Pargneaux
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 5 kohta
Komission teksti

Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 3 g, 12, 15 ja
18 a artiklassa säädetään, mikäli ilmaaluksen käyttäjän vuosittaiset
kokonaispäästöt ovat alle 25 000 tonnia,
sen päästöt katsotaan todennetuiksi
päästöiksi, jos ne on määritetty käyttäen
vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitettua Euroopan komission
hyväksymää välinettä ja Eurocontrol on
täydentänyt lukuja päästökaupan
tukivälineestä saaduilla tiedoilla, ja
jäsenvaltiot voivat soveltaa
yksinkertaistettuja menetelmiä muiden
kuin kaupallisten ilma-alusten käyttäjiin
mikäli niillä saavutetaan samanlainen
tarkkuus kuin mainitulla välineellä.

5. Poiketen siitä, mitä 3 g, 12, 15 ja
18 a artiklassa säädetään, mikäli ilmaaluksen käyttäjän vuosittaiset
kokonaispäästöt ovat alle 25 000 tonnia
sen jälkeen, kun tämän artiklan 1 kohdan
a alakohdan säännökset on otettu
huomioon, sen päästöt katsotaan
todennetuiksi päästöiksi, jos ne on
määritetty käyttäen vähäisten päästöjen
aiheuttajille tarkoitettua Euroopan
komission hyväksymää välinettä ja
Eurocontrol on täydentänyt lukuja
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla, ja jäsenvaltiot voivat soveltaa
yksinkertaistettuja menetelmiä muiden
kuin kaupallisten ilma-alusten käyttäjiin
mikäli niillä saavutetaan samanlainen
tarkkuus kuin mainitulla välineellä.
Or. fr

Tarkistus 95
Jolanta Emilia Hibner
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
PE526.175v01-00
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Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
28 a artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. pl
Tarkistus 96
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
AM\1013974FI.doc

Poistetaan.
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toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
28 a artiklan soveltamista varten.
Or. en
Perustelu
Tarpeeton kun soveltaminen rajoitetaan ETA-alueen sisälle.

Tarkistus 97
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
PE526.175v01-00
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Poistetaan.
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päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
28 a artiklan soveltamista varten.
Or. fr
Perustelu
Poisto on tarpeen direktiivin soveltamisalan rajoittamisen vuoksi ja yhdenmukaista
28 a artiklan 1 kohdan b alakohdan poiston kanssa.

Tarkistus 98
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
AM\1013974FI.doc

Poistetaan.
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28 a artiklan soveltamista varten.
Or. en
Perustelu
Päästökauppajärjestelmän myötä on otettu käyttöön ilmailualan mittaamisen, raportoinnin ja
todentamisen menetelmä Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Nämä tiedot ovat olleet
lentoliikenteen harjoittajille keskeisiä polttoaineen käytön vähentämiseksi.

Tarkistus 99
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
28 a artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. en

PE526.175v01-00

FI

52/59

AM\1013974FI.doc

Perustelu
Kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan ETAmaiden sisäisiä lentoja ainoastaan silloin, kun sovelletaan normaalia raportointia.

Tarkistus 100
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 12 artiklan
2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa
säädetään, ETA:n ulkopuolella
sijaitseviin maihin kohdistuvien ja niistä
saapuvien lentojen osalta lentoaluksen
käyttäjä voi valita, ettei se raportoi
päästötietoja käyttäen liitteessä IIc
esitettyjä prosenttiosuuksia, jolloin
toimivaltainen viranomainen laskee
kyseiset päästöt. Tässä laskennassa
otetaan huomioon luvut, jotka ovat
peräisin vähäisten päästöjen aiheuttajille
tarkoitetusta Euroopan komission
hyväksymästä välineestä, ja tätä
täydennetään Eurocontrolin vahvistamilla
päästökaupan tukivälineestä saaduilla
tiedoilla. Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava kaikista tällaisista laskelmista
komissiolle. Näin tehdyt päästölaskelmat
katsotaan ilma-aluksen käyttäjän
todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 14 ja
28 a artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Martin Callanan
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 7 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Mikäli maailmanlaajuista toimenpidettä
ei sovelleta vuodesta 2020, kertomuksessa
on tarkasteltava sitä, mikä on asianomainen
soveltamisalan laajuus päästöille, jotka
ovat peräisin ETA:n ulkopuolisista maista
saapuvasta ja niihin suuntautuvasta
lentotoiminnasta vuodesta 2020, kun
maailmanlaajuista toimenpidettä ei ole.
Komission on kertomuksessaan
tarkasteltava myös ratkaisuja muihin
kysymyksiin, joita saattaa herätä liittyen 1–
4 kohdan soveltamiseen, samalla kun
varmistetaan kaikkien lentotoiminnan
harjoittajien tasapuolinen kohtelu tietyllä
reitillä.”

Kertomuksessa on tarkasteltava sitä, mikä
on asianomainen soveltamisalan laajuus
päästöille, jotka ovat peräisin ETA:n
ulkopuolisista maista saapuvasta tai niihin
suuntautuvasta lentotoiminnasta vuodesta
2017, ja tarvittaessa tehtävä asiaa
koskevia ehdotuksia. Komission on
kertomuksessaan tarkasteltava myös
ratkaisuja muihin kysymyksiin, joita
saattaa herätä liittyen 1–4 kohdan
soveltamiseen, samalla kun varmistetaan
kaikkien lentotoiminnan harjoittajien
tasapuolinen kohtelu tietyllä reitillä.”

Or. en
Perustelu
Komission vuonna 2016 suorittamassa uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava vuoden 2016
ICAO:n yleiskokouksen jälkeistä kehitystä ja tarvittaessa tehtävä uusi ehdotus ilmailun
päästökauppajärjestelmästä.

Tarkistus 102
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 7 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Mikäli maailmanlaajuista toimenpidettä ei
sovelleta vuodesta 2020, kertomuksessa on
tarkasteltava sitä, mikä on asianomainen
soveltamisalan laajuus päästöille, jotka
ovat peräisin ETA:n ulkopuolisista maista

Mikäli maailmanlaajuista toimenpidettä,
jossa ympäristötavoitteiden toteutuminen
on vastaavalla tasolla, ei sovelleta
vuodesta 2020, mahdollisuus hakea
1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettua
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saapuvasta ja niihin suuntautuvasta
lentotoiminnasta vuodesta 2020, kun
maailmanlaajuista toimenpidettä ei ole.
Komission on kertomuksessaan
tarkasteltava myös ratkaisuja muihin
kysymyksiin, joita saattaa herätä liittyen
1–4 kohdan soveltamiseen, samalla kun
varmistetaan kaikkien lentotoiminnan
harjoittajien tasapuolinen kohtelu tietyllä
reitillä.”

vapautusta pysyy voimassa.

Or. en
Perustelu
Mikäli maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä, jossa ympäristötavoitteiden
toteutuminen on vastaavalla tasolla, ei sovelleta vuodesta 2020, unionin ilmailun
päästökauppajärjestelmän olisi katettava 50 prosenttia saapuvista ja lähtevistä lennoista ja
sääntelyn toisen puolikkaan olisi oltava toisen valtion vastuulla.

Tarkistus 103
Gilles Pargneaux
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 7 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Mikäli maailmanlaajuista toimenpidettä
ei sovelleta vuodesta 2020, kertomuksessa
on tarkasteltava sitä, mikä on
asianomainen soveltamisalan laajuus
päästöille, jotka ovat peräisin ETA:n
ulkopuolisista maista saapuvasta ja niihin
suuntautuvasta lentotoiminnasta vuodesta
2020, kun maailmanlaajuista
toimenpidettä ei ole. Komission on
kertomuksessaan tarkasteltava myös
ratkaisuja muihin kysymyksiin, joita
saattaa herätä liittyen 1–4 kohdan
soveltamiseen, samalla kun varmistetaan
kaikkien lentotoiminnan harjoittajien
tasapuolinen kohtelu tietyllä reitillä.”

Kertomuksessa komissio tarkastelee,
soveltamisalan ulottamista päästöihin,
jotka ovat peräisin ETA:n ulkopuolisista
maista saapuvasta tai niihin suuntautuvasta
lentotoiminnasta vuodesta 2017, ja tekee
tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia.
Komission on kertomuksessaan
tarkasteltava myös ratkaisuja muihin
kysymyksiin, joita saattaa herätä liittyen
1-4 kohdan soveltamiseen, samalla kun
varmistetaan kaikkien lentotoiminnan
harjoittajien tasapuolinen kohtelu tietyllä
reitillä."
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Or. fr
Perustelu
Vuoden 2016 uudelleentarkastelun olisi johdettava järjestelyjen kaikkien näkökohtien
tarkistamiseen ICAO:n yleiskokouksen tulosten perusteella ja niiden soveltamiseen 2017
alkaen, myös soveltamisalan osalta (eikä ainoastaan, jos maailmanlaajuista toimenpidettä ei
sovelleta vuodesta 2020).
Tarkistus 104
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Tarpeeton kun soveltaminen rajoitetaan ETA-alueen sisälle.

Tarkistus 105
Eija-Riitta Korhola
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
Perustelu
Kyseinen kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan
koskemaan ainoastaan ETA-maiden sisäisiä lentoja.
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Tarkistus 106
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 107
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja
julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset viimeistään
[OP: please insert concrete date – last day
of 3rd month from the date of entry into
force]. Niiden on viipymättä toimitettava
nämä säännökset komissiolle kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja
julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset viimeistään
[OP: please insert concrete date – last day
of 6th month from the date of entry into
force]. Niiden on viipymättä toimitettava
nämä säännökset komissiolle kirjallisina.
Or. en
Perustelu

Tarvitaan pidempi määräaika, jos lainsäädäntöväline on muuttava direktiivi.

Tarkistus 108
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II c

AM\1013974FI.doc
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Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.
Or. en

Tarkistus 109
Martin Callanan
Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II c
Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.
Or. en
Perustelu

Liite on tarpeeton, kun soveltaminen rajoitetaan ETA-alueen sisälle.

Tarkistus 110
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Liite
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II c – 3 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Y = Z-kohdassa määritetyn lennon
isoympyräetäisyyden osuus, joka on
ETA-jäsenmaiden viitelentopaikan ja
kyseisellä reitillä olevan sen pisteen välillä,
joka on 12 meripeninkulmaa minkä tahansa
ETA-maan kaukaisimmasta pisteestä,
lukuun ottamatta kolmannen maan alueita
ja merialueita, jotka ovat yli
400 meripeninkulmaa ETA-maiden välillä.

Y = Z-kohdassa määritetyn lennon
isoympyräetäisyyden osuus, joka on ETAjäsenmaiden viitelentopaikan ja kyseisellä
reitillä olevan sen pisteen välillä, joka on
200 meripeninkulmaa minkä tahansa ETAmaan kaukaisimmasta pisteestä, lukuun
ottamatta kolmannen maan alueita ja
merialueita, jotka ovat yli
400 meripeninkulmaa ETA-maiden välillä.
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Or. en
Perustelu
Ehdotettu 12 meripeninkulman etäisyys on keinotekoisen alhainen ilmailutoiminnalle.
200 meripeninkulmaa vastaa ETAn talousvyöhykettä.

Tarkistus 111
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II c – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

Ajaksi 2014–2020 ja rajoittamatta vuodesta
2020 sovellettavaa maailmanlaajuista
markkinapohjaista toimenpidettä,
prosenttiosuus, jota sovelletaan lentoihin
ETA-jäsenvaltioiden ja niiden maiden
välillä, jotka ovat kehitysmaita ja joiden
osuus kansainvälisen siviililentotoiminnan
myytyjen tonnikilometrien yhteismäärä on
alle prosentti, katsotaan nollaksi. Tämän
direktiivin soveltamista varten
kehitysmaina pidetään maita, jotka
hyötyvät direktiivin hyväksymisen aikaan
etuuskohteluun perustuvasta pääsystä
unionin markkinoille Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 978/2012 mukaisesti eli maita, joita
Maailmanpankki ei ole luokitellut vuonna
2013 korkean tulotason maiksi tai
ylemmän keskitulotason maiksi.

Ajaksi 2014–2016 ja rajoittamatta vuodesta
2020 sovellettavaa maailmanlaajuista
markkinapohjaista toimenpidettä,
prosenttiosuus, jota sovelletaan lentoihin
ETA-jäsenvaltioiden ja niiden maiden
välillä, jotka ovat kehitysmaita ja joiden
osuus kansainvälisen siviililentotoiminnan
myytyjen tonnikilometrien yhteismäärä on
alle prosentti, katsotaan nollaksi. Tämän
direktiivin soveltamista varten
kehitysmaina pidetään maita, jotka
hyötyvät direktiivin hyväksymisen aikaan
etuuskohteluun perustuvasta pääsystä
unionin markkinoille Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 978/2012 mukaisesti eli maita, joita
Maailmanpankki ei ole luokitellut vuonna
2013 korkean tulotason maiksi tai
ylemmän keskitulotason maiksi.
Or. en
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