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Tarkistus 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Ehdotus luo kielteisen ennakkotapauksen, vähentää ennustettavuutta markkinoilla ilmailualan 
toimijoiden kannalta ja on ristiriidassa entistä paremman sääntelyn tavoitteiden kanssa. Se 
myös vahingoittaa EU:n sääntelyn uskottavuutta muun maailman silmissä.

Tarkistus 9
Matthias Groote

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
Johdanto-osan 7 a viite (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

– ottavat huomioon 2 artiklan 2 kohdan 
Kioton pöytäkirjassa, joka hyväksyttiin 
neuvoston 25 päivänä huhtikuuta 2002 
tekemällä päätöksellä ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan 
hyväksymisestä Euroopan yhteisön 
puolesta sekä sen velvoitteiden 
täyttämisestä yhteisesti (2002/358/EY),

Or. de
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Tarkistus 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Unionin sitoutuminen 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen vuoteen 2020 mennessä 
koskee myös kansainvälisten lentojen 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, ja sen 
vuoksi on selvää, että ilmailualan on 
annettava panoksensa unionin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Jos 
ilmailualan ilmastovaikutuksen kasvu 
jatkuu nykyistä tahtia, se mitätöi 
merkittävällä tavalla muilla aloilla tehtyjä 
vähennyksiä. On myös pantava merkille, 
että ilmailuala hyötyy monista tuista. 
Siihen ei sovelleta arvonlisäveroa toisin 
kuin muihin kuluttajapalveluihin 
unionissa, ilmailualaan ei sovelleta 
polttoaineveroa, ja ala hyötyy hyvin 
anteliaista valtiontukea koskevista 
säännöistä, jotka on määritetty komission 
9 päivänä joulukuuta 2005 esittämässä 
tiedonannossa ”Yhteisön suuntaviivat 
lentoasemien rahoittamisesta ja 
alueellisilta lentoasemilta liikennöivien 
lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista 
koskevasta valtiontuesta”.

Or. en

Tarkistus 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän edistyksen helpottamiseksi ja 
lisäponnen antamiseksi on suotavaa lykätä 
niiden vaatimusten täytäntöönpanoa, jotka 
koskevat unionin ulkopuolella ja EU:hun 
taloudellisesti läheisessä yhteydessä 
olevien ilmastonmuutoksen torjuntaan 
sitoutuneiden alueiden ulkopuolella 
sijaitseviin lentopaikkoihin saapuvia ja 
niistä lähteviä lentoja ja jotka aiheutuvat 
ennen ICAOn vuoden 2013 yleiskokousta.
Siksi ei pitäisi toteuttaa toimia ilma-
aluksen käyttäjiä vastaan tällaisiin 
lentopaikkoihin saapuvia ja niistä lähteviä
lentoja koskevien todennettujen päästöjen 
raportointivaatimusten ja vastaavien 
päästöoikeuksien palauttamisvaatimusten 
osalta, jotka perustuvat 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 
annettuun direktiiviin 2003/87/EY ja 
aiheutuvat ennen 1 päivää tammikuuta
2014. Ilma-alusten käyttäjillä, jotka 
edelleenkin haluavat noudattaa näitä 
vaatimuksia, olisi voitava tehdä niin.

(2) Tämän edistyksen helpottamiseksi ja 
lisäponnen antamiseksi ICAOn jäsenten 
yhteisille toimille ilmailualan päästöjen 
käsittelemiseksi maailmanlaajuisesti on 
suotavaa lykätä niiden vaatimusten 
täytäntöönpanoa, jotka koskevat unionin 
ulkopuolella ja sellaisten EFTA-maiden
ulkopuolella, jotka ovat sisällyttäneet 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 
annetun direktiiviin 2003/87/EY 
lainsäädäntöönsä, sijaitseviin 
lentopaikkoihin saapuvia ja niistä lähteviä 
lentoja. Siksi ei pitäisi toteuttaa toimia 
ilma-aluksen käyttäjiä vastaan tällaisiin 
lentopaikkoihin saapuvia ja niistä lähteviä 
lentoja koskevien todennettujen päästöjen 
raportointivaatimusten ja vastaavien 
päästöoikeuksien palauttamisvaatimusten 
osalta, jotka perustuvat 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä 13 päivänä lokakuuta 2003 
annettuun direktiiviin 2003/87/EY ja 
aiheutuvat ennen 1 päivää toukokuuta
2014. Ilma-alusten käyttäjillä, jotka 
edelleenkin haluavat noudattaa näitä 
vaatimuksia, olisi voitava tehdä niin.

Or. en

Perustelu

Ehdotetussa direktiivissä tehdään aivan oikein ero direktiiviä täytäntöönpanevien valtioiden 
ja kolmansien maiden välillä, ja siinä muistutetaan, että sitoumus ilmailualan päästöjen 
käsittelemiseen on ICAOn jäsenvaltioiden eikä pelkästään EU:n yhteinen sitoumus.

Tarkistus 12
Martin Callanan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unioni kehottaa ICAOn 
yleiskokousta hyväksymään 
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen 
toimenpiteen ja sen täytäntöönpanoa 
koskevan realistisen aikataulun sekä 
sellaisen kehyksen, jolla edistetään 
kansallisten ja alueellisten 
markkinapohjaisten toimenpiteiden 
soveltamista kansainväliseen ilmailuun 
siihen asti kunnes aletaan soveltaa 
maailmanlaajuista markkinapohjaista 
toimenpidettä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla vältettäisiin mahdollisesti ongelmia aiheuttavat sanamuodot, jotka 
haittaisivat käynnissä olevia neuvotteluja ja jotka voisivat tahattomasti hyödyntää ICAOn 
muiden neuvotteluosapuolten huolenaiheita. 

Tarkistus 13
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta voitaisiin parantaa unionin 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien 
kauppajärjestelmää kohtaan tunnettua 
kansainvälistä luottamusta, 
päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 
tulot tai vastaava summa, kun 
jäsenvaltioiden ensisijaiset talousarviota 
koskevat periaatteet, kuten yhtenäisyys ja 
yleispätevyys, sitä edellyttävät, olisi 
käytettävä kasvihuonekaasujen päästöjen 
vähentämiseen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin mukautumiseen unionissa ja 
kolmansissa maissa, vaikutusten 
lieventämistä ja mukautumista koskevan 



AM\925259FI.doc 7/16 PE504.161v01-00

FI

tutkimuksen ja kehittämisen rahoitukseen 
sekä unionin järjestelmän ylläpidon 
kustannuksiin. Huutokaupasta saatuja 
tuloja olisi käytettävä myös 
vähäpäästöisen liikenteen hyväksi. 
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
erityisesti rahoitettava energiatehokkuutta 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa, 
YK:n ilmastonmuutoksen 
puitesopimuksen alaista vihreää 
ilmastorahastoa sekä metsien hävittämistä 
estäviä ja mukautumista kehitysmaissa 
edistäviä toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Nykyistä direktiiviä koskeneiden neuvotteluiden yhteydessä Euroopan parlamentti vaati 
selvää ja oikeudellisesti sitovaa korvamerkintää. Samanaikaisesti jäsenvaltiot eivät olleet 
valmiita hyväksymään tätä, ja direktiiviin on sisällytetty vain suositus. Helpottaisi EU:n 
järjestelmän hyväksymistä, jos jäsenvaltiot hyväksyisivät paljon selvemmän sitoutumisen. 
Kolmansien maiden kanssa voitaisiin luoda yhteisiä tutkimushankkeita, jotka liittyvät 
lentoliikenteen päästöjä vähentävään tekniikkaan. Mukautumista ja lieventämistä koskeva 
panos, joka käsittäisi kaksi YK:n rahastoa, auttaisi merkittävästi kehitysmaiden tukemisessa.

Tarkistus 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Jotta kansainvälistä luottamusta 
unionin kasvihuonekaasujen 
päästökauppajärjestelmää kohtaan 
voitaisiin lisätä, kaikki tulot, jotka 
saadaan unionin järjestelmän 
soveltamisesta ilmailualaan, olisi 
käytettävä tällaisten päästöjen 
ympäristövaikutusten lieventämiseen ja 
kansainvälisten ilmastotoimien 
rahoitukseen ilmastonmuutosta koskevan 
YK:n puitesopimuksen mukaisesti. Osana 
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sopimusta, joka koskee tehokasta, 
reittiperusteista ja maailmanlaajuista 
markkinapohjaista toimenpidettä ilmailun 
ympäristövaikutuksen pienentämiseksi 
merkittävällä tavalla, unionin pitäisi myös 
sitoutua käyttämään kaikki tällaisen 
toimen avulla saadut tulot 
ilmastonmuutosta koskevan YK:n 
yleissopimuksen alaiseen vihreään 
ilmastorahastoon tavalla, joka heijastaa 
yhteisen mutta eriytetyn vastuun 
periaatetta ja kunkin tahon 
mahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

Kehitys kohti ilmailua koskevaa maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä 
helpottuisi, jos EU sopisi tulojen käyttämisestä kansainvälisten ilmastotoimien rahoitukseen. 
EU on sitoutunut Kööpenhaminan sopimuksella ja sen jälkeen ilmastonmuutosta koskevaan 
YK:n yleissopimukseen liittyvillä COP-kokouksen päätöksillä lisäämään ilmastotoimien 
kansainvälisen kokonaisrahoituksen kehitysmaiden ilmastotoimille 100 miljardiin dollariin 
vuoteen 2020 mennessä. EU:n päästökauppajärjestelmän olisi edelleen katettava 
kansainvälinen ilmailu siihen saakka, kunnes toteutetaan tehokas ja merkittävällä tavalla 
vaikuttava maailmanlaajuinen järjestelmä alan ilmastovaikutuksen hillitsemiseksi.

Tarkistus 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale – 1 alaviite

Komission teksti Tarkistus

Mukaan luettuina EFTA-maat, maat, jotka 
ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen 
unionin kanssa, ja ETA:n jäsenvaltioiden 
alaisuuteen kuuluvat alueet.

Mukaan luettuina ETA-maat, maat, jotka 
ovat allekirjoittaneet liittymissopimuksen 
unionin kanssa, ja ETA:n jäsenvaltioiden 
alaisuuteen kuuluvat alueet.

Or. en

Perustelu

Kaikki EFTA-maat eivät ole sopineet direktiivin 2003/87/EY saattamisesta kansallisen 
lainsäädäntönsä osaksi, ja niin ovat tehneet vain EFTA-maat, jotka ovat myös ETA:n jäseniä 
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(eli Islanti, Liechtenstein ja Norja mutta ei Sveitsi). Tekstissä tulisi siksi puhua ETA-maista 
EFTA-maiden asemesta.

Tarkistus 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
tätä poikkeusta olisi sovellettava 
ainoastaan niihin ilma-alusten käyttäjiin, 
jotka joko eivät ole vastaanottaneet tällaista 
toimintaa varten ilmaiseksi myönnettyjä 
vuoden 2012 päästöoikeuksia tai ovat 
palauttaneet ne kaikki. Samasta syystä 
näitä päästöoikeuksia ei pitäisi ottaa 
huomioon määritettäessä oikeuksia käyttää 
kansainvälisiä hyvityksiä direktiivin 
2003/87/EY nojalla.

(3) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
tätä poikkeusta olisi sovellettava 
ainoastaan niihin ilma-alusten käyttäjiin, 
jotka joko eivät ole vastaanottaneet tällaista 
toimintaa varten ilmaiseksi myönnettyjä 
vuoden 2012 päästöoikeuksia tai ovat 
palauttaneet ne kaikki. Samasta syystä 
näitä päästöoikeuksia ei pitäisi ottaa 
huomioon määritettäessä oikeuksia käyttää 
kansainvälisiä hyvityksiä direktiivin 
2003/87/EY nojalla, poikkeuksena 
päästöoikeudet, jotka on saatu ennen 
tämän päätöksen voimaantuloa.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää taata oikeusvarmuus ja olla rankaisematta oikein toimivia yrityksiä, jotka ovat 
valmistautuneet ilmailudirektiivin soveltamiseen koko vuoden 2012 ajan. Tämän säännöksen 
avulla voidaan myös taata toiminnanharjoittajien yhtäläinen kohtelu riippumatta siitä, 
hyötyvätkö ne tästä poikkeuksesta vai eivät. 

Tarkistus 17
Matthias Groote

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Mannertenvälisten lentojen 
jättäminen EU:n päästökaupan 
ulkopuolelle syyskuuhun 2013 asti on 
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poikkeus, jonka avulla pyritään 
edistämään neuvotteluja ICAOssa ja 
saamaan ne päätökseen. Jos ei päästä 
sopimukseen konkreettisesta 
etenemissuunnitelmasta, sitovista 
tavoitteista ja markkinapohjaisista 
toimista ilmailun päästöjen 
vähentämiseksi, EU:n 
päästökauppajärjestelmää sovelletaan 
jälleen kaikkiin kansainvälisiin lentoihin.

Or. de

Perustelu

On tehtävä täysin selväksi, että ICAOlle vain annetaan aikaa toteuttaa tavoitteena oleva 
edistys konkreettisesti. Jos se ei onnistu, ei ole muuta mahdollisuutta kuin soveltaa EU:n 
päästökauppajärjestelmää jälleen kaikkiin lentoihin.

Tarkistus 18
Martin Callanan

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen ja varmistetaan, ettei 
unionin järjestelmän 
ympäristötavoitteiden tinkimättömyys 
heikkene, nykyistä poikkeusta sovelletaan 
yhden vuoden ajan. Muita unionin tason 
lainsäädäntötoimia tarvitaan vain, jos 
ICAOn yleiskokouksessa saavutetaan 
selvää ja riittävää kehitystä 
kansainvälisen ilmailun päästöjen 
käsittelyssä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen avulla vältettäisiin myös sellaiset sanamuodot, jotka haittaisivat käynnissä 
olevia neuvotteluja ja jotka voisivat tahattomasti hyödyntää ICAOn muiden 
neuvotteluosapuolten huolenaiheita. 
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Tarkistus 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unioni on sitoutunut vähentämään 
hiilidioksidipäästöjään ilmailun päästöt 
mukaan lukien. Jotta saataisiin aikaan 
huomattavia päästövähennyksiä, 
millekään unionin yksittäiselle 
taloudenalalle ei saa myöntää poikkeusta. 
Tässä yhteydessä on pantava merkille, 
että ilmailuala saa monenlaisia tukia, 
koska siihen ei sovelleta arvonlisäveroa 
eikä ilmailutoimintaan sovelleta 
polttoaineveroa. Ilmailualaa hyödyttävät 
myös avokätiset valtiontukia koskevat 
säännöt, jotka on määritetty komission 9 
päivänä joulukuuta 2005 esittämällä 
tiedonannolla ”Yhteisön suuntaviivat 
lentoasemien rahoittamisesta ja 
alueellisilta lentoasemilta liikennöivien 
lentoyhtiöiden toiminnan aloittamista 
koskevasta valtiontuesta”.

Or. en

Tarkistus 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 
16 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot eivät 
toteuta toimia ilma-aluksen käyttäjiä 
vastaan niiden direktiivin 2003/87/EY 12 
artiklan 2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 
16 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot eivät 
toteuta toimia ilma-aluksen käyttäjiä 
vastaan niiden direktiivin 2003/87/EY 12 
artiklan 2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 
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kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta, 
jotka aiheutuvat ennen 1 päivää
tammikuuta 2014, sellaisten lentojen 
liikennöinnin osalta, jotka saapuvat 
lentopaikkaan Euroopan unionin 
ulkopuoliseen maahan, joka ei ole EFTAn 
jäsen, ETA-jäsenvaltion alaisuuteen 
kuuluva alue tai unionin kanssa 
liittymissopimuksen allekirjoittanut maa, 
tai jotka lähtevät lentopaikasta tällaisesta 
maasta, jos tällaisille ilma-aluksen 
käyttäjille ei ole myönnetty 
päästöoikeuksia ilmaiseksi vuoden 2012
osalta tai jos niille on myönnetty tällaisia 
päästöoikeuksia mutta ne ovat palauttaneet 
vastaavan määrän päästöoikeuksia 
jäsenvaltioille mitätöimistä varten.

kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta, 
jotka aiheutuvat ennen 1 päivää
toukokuuta 2014, unionissa suoritettavien 
sekä sellaisten lentojen liikennöinnin 
osalta, jotka saapuvat lentopaikkaan 
Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, 
tai jotka lähtevät lentopaikasta tällaisesta 
maasta, jos tällaisille ilma-aluksen 
käyttäjille ei ole myönnetty 
päästöoikeuksia ilmaiseksi asianomaisen
vuoden osalta tai jos niille on myönnetty 
tällaisia päästöoikeuksia mutta ne ovat 
palauttaneet vastaavan määrän 
päästöoikeuksia jäsenvaltioille 
mitätöimistä varten.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen pitää kattaa myös EU:n sisäiset lennot, jotta vältetään kilpailun vääristyminen. 
Lisäksi sen pitää kattaa vuodet 2012 ja 2013. Tämä antaa EU:n liikenteenharjoittajille 
näiden velvoitteita koskevan oikeusvarmuuden vuodelle 2013. Jos ICAO hyväksyy puitteet 
vuoden 2013 lopulla, määräajan keskeyttämisen (”stop the clock”) pitää kattaa vuosi 2013. 
Ehdotuksen pitäisi laajentaa EU:n päästökauppajärjestelmää koskevan direktiivin 
soveltamisalaa niin, että mukaan otetaan yksipuolisesti EFTAn jäsenvaltiot. 

Tarkistus 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2003/87/EY 16 artiklassa säädetään, 
jäsenvaltiot eivät toteuta toimia ilma-
aluksen käyttäjiä vastaan niiden direktiivin 
2003/87/EY 12 artiklan 2 a kohdassa ja 14 
artiklan 3 kohdassa vahvistettujen 
vaatimusten osalta, jotka aiheutuvat ennen 
1 päivää tammikuuta 2014, sellaisten 
lentojen liikennöinnin osalta, jotka 

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 
16 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot eivät 
toteuta toimia ilma-aluksen käyttäjiä 
vastaan niiden direktiivin 2003/87/EY 12 
artiklan 2 a kohdassa ja 14 artiklan 3 
kohdassa vahvistettujen vaatimusten osalta, 
jotka aiheutuvat ennen 1 päivää 
tammikuuta 2014, sellaisten lentojen 
liikennöinnin osalta, jotka saapuvat 
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saapuvat lentopaikkaan Euroopan unionin 
ulkopuoliseen maahan, joka ei ole EFTAn
jäsen, ETA-jäsenvaltion alaisuuteen 
kuuluva alue tai unionin kanssa 
liittymissopimuksen allekirjoittanut maa, 
tai jotka lähtevät lentopaikasta tällaisesta 
maasta, jos tällaisille ilma-aluksen 
käyttäjille ei ole myönnetty 
päästöoikeuksia ilmaiseksi vuoden 2012 
osalta tai jos niille on myönnetty tällaisia 
päästöoikeuksia mutta ne ovat palauttaneet 
vastaavan määrän päästöoikeuksia 
jäsenvaltioille mitätöimistä varten.

lentopaikkaan Euroopan unionin 
ulkopuoliseen maahan, joka ei ole ETAn
jäsen, ETA-jäsenvaltion alaisuuteen 
kuuluva alue tai unionin kanssa 
liittymissopimuksen allekirjoittanut maa, 
tai jotka lähtevät lentopaikasta tällaisesta 
maasta, jos tällaisille ilma-aluksen 
käyttäjille ei ole myönnetty 
päästöoikeuksia ilmaiseksi vuoden 2012 
osalta tai jos niille on myönnetty tällaisia 
päästöoikeuksia mutta ne ovat palauttaneet 
vastaavan määrän päästöoikeuksia 
jäsenvaltioille mitätöimistä varten.

Or. en

Perustelu

Kaikki EFTA-maat eivät ole sopineet direktiivin 2003/87/EY saattamisesta kansallisen 
lainsäädäntönsä osaksi, ja niin ovat tehneet vain EFTA-maat, jotka ovat myös ETA:n jäseniä 
(eli Islanti, Liechtenstein ja Norja mutta ei Sveitsi). Tekstissä tulisi siksi puhua ETA-maista 
EFTA-maiden asemesta.

Tarkistus 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 artiklan mukaisesti mitätöityjä 
päästöoikeuksia ei oteta huomioon 
määritettäessä oikeuksia käyttää 
kansainvälisiä hyvityksiä direktiivin 
2003/87/EY nojalla.

Päästöoikeuksia, jotka on peruutettu 2 
artiklaa soveltamalla, ei oteta huomioon 
määritettäessä oikeuksia käyttää 
kansainvälisiä hyvityksiä direktiivin 
2003/87/EY nojalla. Kansainvälisiä 
hyvityksiä, joita lentoliikenteen 
harjoittajat ovat hankkineet ennen tämän 
päätöksen voimaantuloa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY muuttamisesta 
ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 
19 päivänä marraskuuta 2008 antaman 
direktiivin 2008/101/EY 1 mukaisesti, 
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voidaan käyttää vuonna 2013 niin, että 
rajana on 15 prosenttia niiden vuotuisista 
tai palautetuista kiintiöistä.
____________
1 EUVL L 8, 13.1.2009, s. 3.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää taata oikeusvarmuus ja olla rankaisematta oikein toimivia yrityksiä, jotka ovat 
valmistautuneet ilmailudirektiivin soveltamiseen koko vuoden 2012 ajan. Tämän säännöksen 
avulla voidaan myös taata toiminnanharjoittajien yhtäläinen kohtelu riippumatta siitä, 
hyötyvätkö ne tästä poikkeuksesta vai eivät. 

Tarkistus 23
Peter Liese

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Jäsenvaltioiden on käytettävä 
päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 
tulot kansainvälisiin ilmastonmuutosta 
käsitteleviin toimiin ja erityisesti 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseen kehitysmaissa. Lisäksi 
niillä on rahoitettava lieventämiseen ja 
mukautumiseen liittyvää tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti ilmailun ja 
lentoliikenteen alalla. Huutokaupasta 
saadut tulot olisi käytettävä myös 
vähäpäästöisen liikenteen hyväksi. 
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
rahoitettava myös energiatehokkuutta ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa, 
ilmastonmuutosta koskevaan YK:n 
yleissopimukseen liittyvää vihreää 
ilmastorahastoa sekä metsien hävittämistä 
estäviä toimenpiteitä.
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Or. en

Perustelu

Nykyistä direktiiviä koskeneiden neuvotteluiden yhteydessä Euroopan parlamentti vaati 
selvää ja oikeudellisesti sitovaa korvamerkintää. Samanaikaisesti jäsenvaltiot eivät olleet 
valmiita hyväksymään tätä, ja direktiiviin on sisällytetty vain suositus. Helpottaisi EU:n 
järjestelmän hyväksymistä, jos jäsenvaltiot hyväksyisivät paljon selvemmän sitoutumisen. 
Kolmansien maiden kanssa voitaisiin luoda yhteisiä tutkimushankkeita, jotka liittyvät 
lentoliikenteen päästöjä vähentävään tekniikkaan. Niiden mukautumista ja lieventämistä 
koskeva panos, joka käsittäisi kaksi YK:n rahastoa, auttaisi merkittävästi kehitysmaiden 
tukemisessa.

Tarkistus 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Ehdotus päätökseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Korvataan direktiivin 2003/87/EY 3 d 
artiklan 4 kohta seuraavasti:
’Jäsenvaltioiden on käytettävä 
päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 
tulot kansainvälisiin ilmastonmuutosta 
käsitteleviin toimiin ja erityisesti 
kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
mukautumiseen kehitysmaissa. Lisäksi 
niillä on rahoitettava lieventämiseen ja 
mukautumiseen liittyvää tutkimusta ja 
kehittämistä erityisesti ilmailun ja 
lentoliikenteen alalla. Huutokaupasta 
saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöä edistävää 
maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien 
hävittämistä estäviä toimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle säännöllisesti tämän kohdan 
mukaisesti toteuttamansa toimet.’

Or. en
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Perustelu

EU:n päästökauppajärjestelmän olisi edelleen katettava kansainvälinen ilmailu siihen saakka, 
kunnes toteutetaan tehokas ja merkittävällä tavalla vaikuttava maailmanlaajuinen järjestelmä 
alan ilmastovaikutuksen hillitsemiseksi. EU:n järjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen 
lisäämiseksi tulot olisi varattava yksiselitteisesti kansainvälisten ilmastotoimien rahoitukseen 
ja alan ilmastovaikusta vähentävän tutkimuksen ja kehittämisen rahoitukseen.


