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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi poikkeamisesta 
tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2003/87/EY
(COM(2012)0697 – C7-0385/2012 – 2012/0328(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0697),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0385/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tämän edistyksen helpottamiseksi ja (2) Tämän edistyksen helpottamiseksi ja 
                                               
1 EUVL C...
2 EUVL C...
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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.

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 kalenterivuosina 2010–2012 
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. 
Ilma-alusten käyttäjien, jotka edelleenkin 
haluavat noudattaa näitä vaatimuksia, olisi 
voitava tehdä niin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin 2003/87/EY 16 artiklaa koskeva poikkeus 
tarkoittaa vain kalenterivuosien 2010–2012 vaatimuksia. Poikkeuksen soveltamisalan olisi 
oltava hyvin selvä, jotta jäsenvaltioiden ei olisi välttämätöntä saattaa päätöstä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja jotta vältetään epäselvyydet.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unioni odottaa, että 
ICAOn yleiskokouksessa hyväksytään 
maailmanlaajuinen markkinapohjainen 
toimenpide ja sen täytäntöönpanoa 
koskeva realistinen aikataulu sekä 
sellainen kehys, jolla edistetään 
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kansallisten ja alueellisten 
markkinapohjaisten toimenpiteiden 
soveltamista kansainväliseen ilmailuun 
siihen asti kun aletaan soveltaa 
maailmanlaajuista markkinapohjaista 
toimenpidettä.

Or. en

Perustelu

On tarkennettava, että EU:lla on selvät odotukset ICAOn yleiskokoukselle ja mitä tahansa 
tulosta ei voida pitää menestyksenä.

Tarkistus 3

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 jaettuja 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.

Or. en

Perustelu

Kuten edellä todetaan, ilmaisu ei saa olla tulkinnanvarainen. Siksi olisi selvennettävä, että 
palautettavien päästöoikeuksien määrä perustuu asiaankuuluvan ilmailutoiminnan 
todennettujen tonnikilometrien osuuteen viitevuoden 2010 perusteella. Muutoin käyttäjät 
voisivat tulkita määrän eri tavalla. Lisäksi olisi selvennettävä, että vain vuoden 2012 ilmailun 
päästöoikeudet hyväksytään palautettaviksi mitätöimistä varten. Muutoin ehdotus saattaisi 
vääristää liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien määrää, jota käytetään huutokaupattavan 
15 prosentin viitearvona (ks. tarkistus 4).
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Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Päästöoikeudet, joita ei ole myönnetty 
tällaisille toiminnanharjoittajille tai jotka 
on palautettu, olisi mitätöitävä. 
Huutokaupattavien ilmailun
päästöoikeuksien määrän osalta 
noudatetaan direktiivin 2003/87/EY 3 d 
artiklan 1 kohtaa,

(4) Vuoden 2012 ilmailun päästöoikeudet, 
joita ei ole myönnetty tällaisille 
toiminnanharjoittajille tai jotka on 
palautettu, olisi mitätöitävä. 
Jäsenvaltioiden huutokauppaamien
ilmailun päästöoikeuksien määrää olisi 
vähennettävä komission laskelmien 
perusteella siten, että se on 15 prosenttia 
liikkeeseen laskettujen vuoden 2012 
ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Jos tätä muutosta ei tehdä, huutokaupattavien oikeuksien määrän vähentämiselle ei ole 
oikeusperustaa. Jotta huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää olisi mahdollista vähentää 
2 artiklan mukaisen ilmaisten päästöoikeuksien mitätöiminen huomioon ottaen, päätökseen on 
sisällytettävä direktiivin 3 d artiklaa ja etenkin sen 1 ja 3 alakohtaa koskeva poikkeus. 
Lopputuloksena on, että 15 prosenttia liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä huutokaupataan.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jotta vältetään kilpailun 
vääristyminen ja varmistetaan, ettei 
järjestelyn ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyys heikkene, nykyistä 
poikkeusta voidaan soveltaa enintään 
yhden vuoden ajan. Uudet 
lainsäädäntötoimet olisivat asianmukaisia 
ainoastaan, jos ICAOn yleiskokouksessa 
edistytään selvästi ja riittävästi 
kansainvälisen ilmailun päästöjen osalta 
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ja hyväksytään muun muassa 
maailmanlaajuinen markkinapohjainen 
toimenpide, jolla on realistinen 
täytäntöönpanoaikataulu ja johon liittyy 
syrjimätön kehys, jossa säädetään 
kattavasti kansainvälisen ilmailun 
päästöistä kansallisten ja alueellisten 
markkinapohjaisten toimenpiteiden avulla 
siihen asti kun aletaan soveltaa 
maailmanlaajuista markkinapohjaista 
toimenpidettä.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että ehdotus on voimassa vain yhden vuoden ja että jos ICAOn 
yleiskokouksessa syyskuussa 2013 ei saavuteta merkittävää ratkaisua, direktiiviä sovelletaan 
suunnitellusti myös mannertenvälisiin lentoihin.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

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 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 

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 kalenterivuosina 2010–2012
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 
vuoden 2012 ilmailun päästöoikeuksia
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vastaavan määrän päästöoikeuksia 
jäsenvaltioille mitätöimistä varten.

määrän, joka vastaa tällaisen toiminnan 
todennettujen tonnikilometrien osuutta 
viitevuonna 2010, päästöoikeuksia 
jäsenvaltioille mitätöimistä varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että direktiivin 2003/87/EY 16 artiklaa koskeva poikkeus 
tarkoittaa vain kalenterivuosien 2010–2012 vaatimuksia. Poikkeuksen soveltamisalan olisi 
oltava hyvin selvä, jotta jäsenvaltioiden ei olisi välttämätöntä saattaa päätöstä osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja jotta vältetään epäselvyydet.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on mitätöitävä kaikki 
vuoden 2012 päästöoikeudet sellaisten 
lentojen osalta, jotka saapuvat 1 artiklassa 
tarkoitettuihin lentopaikkoihin tai lähtevät 
niistä ja joita joko ei ole myönnetty tai 
jotka – jos ne on myönnetty – on palautettu 
jäsenvaltioille.

Jäsenvaltioiden on mitätöitävä kaikki 
vuoden 2012 ilmailun päästöoikeudet 
sellaisten lentojen osalta, jotka saapuvat 
1 artiklassa tarkoitettuihin lentopaikkoihin 
tai lähtevät niistä ja joita joko ei ole 
myönnetty tai jotka – jos ne on myönnetty 
– on palautettu jäsenvaltioille. Poiketen 
siitä, mitä direktiivin 2003/87/EY 
3 d artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden 
on huutokaupattava pienempi määrä 
ilmailun päästöoikeuksia vuoden 2012 
osalta. Vähennys on suhteessa liikkeeseen 
laskettujen ilmailun päästöoikeuksien 
pienempään kokonaismäärään.

Or. en

Perustelu

Jos tätä muutosta ei tehdä, huutokaupattavien oikeuksien määrän vähentämiselle ei ole 
oikeusperustaa. Jotta huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää olisi mahdollista vähentää 
2 artiklan mukaisen ilmaisten päästöoikeuksien mitätöiminen huomioon ottaen, päätökseen on 
sisällytettävä direktiivin 3 d artiklaa ja etenkin sen 1 ja 3 alakohtaa koskeva poikkeus. 
Lopputuloksena on, että 15 prosenttia liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä huutokaupataan.
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PERUSTELUT

Nykyinen lainsäädäntö

Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto päättivät vuonna 2008 pitkän ja huolellisen 
harkinnan jälkeen sisällyttää ilmailun EU:n päästökauppajärjestelmään.

Neuvosto kannatti lainsäädäntöä yksimielisesti, ja se hyväksyttiin parlamentissa yli 
90 prosentilla äänistä. Ilmailun sisällyttämistä järjestelmään perusteltiin sillä, että on 
puututtava ilmailualan nopeasti kasvaviin kasvihuonekaasupäästöihin. Kioton pöytäkirjan 
perusvuodesta 1990 alkaen lentoyhtiöiden kasvihuonekaasupäästöt ovat lisääntyneet lähes 
100 prosenttia. Tämä on voimakkaasti ristiriidassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskevan tavoitteen ja kansainvälisen yhteisön muun muassa Cancunissa vahvistaman kahden 
asteen tavoitteen kanssa.
Johdonmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta olisi vastuutonta jättää puuttumatta 
lentoyhtiöiden päästöihin, kun otetaan huomioon muut toimialat ja liikennemuodot, jotka ovat 
sääntelyn kohteena EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Lentoyhtiöitä koskeva päästökauppajärjestelmä 
on todella maltillinen verrattuna muihin toimialoihin EU:ssa. Ilmailualan olisi vähennettävä 
päästöjään vain viisi prosenttia vuoteen 2020 mennessä siinä missä muiden toimialojen on 
vähennettävä päästöjä 21 prosenttia, ja se voi käyttää muiden toimialojen vähennyksiä. 
Lentoyhtiöiden päästöoikeuksista huutokaupataan vain 15 prosenttia, kun taas energia-alalla 
kaikki päästöoikeudet huutokaupataan ja monilla toimialoilla jaetaan vähemmän ilmaisia 
päästöoikeuksia. Matkustajille ja lentoyhtiöille aiheutuva rasite on kohtuullinen. Euroopan 
komission mukaan mannertenvälisen lennon lipun hinta nousisi alle kaksi euroa, jos 
lentoyhtiöt eivät sisällyttäisi hintaan ilmaiseksi saamiaan oikeuksia. Useat eurooppalaiset ja 
muut kuin eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat jo nostaneet maltillisesti hintojaan EU:n 
päästökauppajärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Esimerkiksi Ryanair on korottanut lippujen 
hintoja 25 senttiä lentoa kohti1. Monet EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, kuten 
Yhdysvaltojen ja Intian, käyttöönottamat verot ja maksut aiheuttavat huomattavasti 
suuremman rasitteen.
"Päästökauppajärjestelmä maksaa lennolla Lontoosta Shanghaihin vähemmän kuin kupillinen 
kahvia Heathrow'n kentällä." (J.G. Gerbrandy, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan varapuheenjohtaja).

Nykyinen lainsäädäntö kattaa kaikki EU:n alueelta lähtevät ja/tai EU:n alueelle 
saapuvat lennot. Kolmansien maiden lentoyhtiöt osallistuvat päästökauppajärjestelmään, kun 
niiden lento lähtee EU:n alueelta ja/tai saapuu EU:n alueelle. Lähtevät ja saapuvat lennot on 
sisällytetty järjestelmään lähinnä ympäristösyistä, sillä kaksi kolmannesta päästöistä johtuu 
mannertenvälisistä lennoista ja ainoastaan yksi kolmannes EU:n sisäisistä lennoista. Euroopan 
komission asianajajat ja riippumattomat asianajajat ovat tarkastelleet tätä säännöstä 
huolellisesti. Tarkastelun perusteella säännös on täysin kansainvälisen lainsäädännön 
mukainen.

Kolmansien maiden vastustus ja kriittinen arviointi

Jo ennen lainsäädännön hyväksymistä kolmannet maat, kuten Yhdysvallat ja Kiina, ovat 

                                               
1 Ryanair lentää pääasiassa Euroopan unionin sisällä.
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vastustaneet omien lentoyhtiöidensä lentojen sisällyttämistä lainsäädäntöön. Parlamentti ja 
neuvosto ovat kuitenkin päättäneet sisällyttää kolmansien maiden lentoyhtiöt lainsäädäntöön 
syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti oikeudellisen arvioinnin perusteella ja poliittisista ja 
ympäristöä koskevista yhdenvertaiseen kohteluun liittyvistä syistä. Yhdysvaltojen 
lentoyhtiöiden yhdistys ja kolme yhdysvaltalaista lentoyhtiötä riitauttivat lainsäädännön 
Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön nojalla, ja tapaus vietiin unionin 
tuomioistuimeen. Tuomioistuin päätti selvästi, että lainsäädäntö on kansainvälisen 
oikeuden mukainen (unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-366/10, 
21. joulukuuta 2011). Kolmannet maat esittivät, että Euroopan unioni veloittaisi lentoyhtiöiltä 
maiden oman ilmatilan käytöstä, esimerkiksi veloittamalla lentoyhtiöitä Yhdysvaltojen alueen 
yli lentämisestä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä EU:n päästökauppajärjestelmä liittyy 
lentokentille saapumiseen ja niiltä lähtöön, ja matkan aikana aiheutuneita päästöjä käytetään 
metrisenä mittausyksikkönä. Tämä ei ole EU:n päästökauppajärjestelmän erityispiirre. Myös 
kansallisissa maksuissa ja veroissa esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa 
sovelletaan vastaavaa periaatetta. Yhdistyneen kuningaskunnan lentomatkustajavero on 
korkeampi lennolla Méxicoon kuin lennolla Torontoon Kanadaan. 

Lento Lontoosta Méxicoon
Liikemiesluokan lennosta Lontoosta Méxicoon 
(noin 5 000 mailia) peritään 1. huhtikuuta 2012 
jälkeen 162 Englannin punnan (195 euroa / 
257 Yhdysvaltain dollaria) lentomatkustajavero.

Lento Lontoosta Torontoon

Lennosta To r o n t o o n ,  Kanadaan (noin 
3 500 mailia) peritään vain 130 Englannin punnan 
(156 e u r o a  / 206 Yhdysvaltain dollaria) 
lentomatkustajavero. 

Hintaero johtuu lentomatkan pituuden erosta. Suuri osa lennosta on Yhdysvaltojen 
ilmatilassa. Näin ollen 130 punnan ja 162 punnan lentomatkustajaveron välinen ero johtuu 
toisen lennon pidemmästä lentomatkasta, joka lennetään pääasiassa Yhdysvaltojen 
ilmatilassa.
Sama pätee Saksan lentoveroon.

Lento Frankfurtista Varsovaan

Lennosta Frankfurtista Varsovaan peritään 
7,50 e u r o a  (10 Yhdysvaltain dollaria) Saksan 
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lentomatkustajaveron nojalla. 

Lento Frankfurtista Tokioon

Lennosta Frankfurtista Tokioon peritään 42,18 euroa 
(56 Yhdysvaltain dollaria) Saksan lentomatkustajaveron nojalla. 

Näin ollen hyvin matalan ja hyvin korkean Saksan lentomatkustajaveron välinen ero johtuu 
toisen lennon huomattavasti pidemmästä lentomatkasta, joka lennetään pääasiassa Venäjän 
ilmatilassa.

Kolmannet maat hyväksyvät sekä Saksan järjestelmän että Yhdistyneen kuningaskunnan 
matkustajaveron. Niihin ei kohdisteta näin voimakasta arvostelua eikä minkäänlaisia 
vastatoimia. EU:n päästökauppajärjestelmän tapaan Yhdysvaltojen kanta on, että sillä on 
oikeus veloittaa lennoista, jotka lähtevät sen maan alueelta tai saapuvat sinne. Tämä on myös 
Yhdysvaltojen ja Intian verojen perusteena. Tämä osoittaa myös, että keskustelussa on 
merkittävä poliittinen elementti. Osa vastustuksesta saattaa lisäksi perustua oletukseen, että 
EU:n lainsäädäntö ei ole yhtä tärkeä kuin jäsenvaltioiden lainsäädäntö. Joidenkin kolmansien 
maiden voimakkaaseen arvosteluun saattaa myös vaikuttaa se, että EU:n 
päästökauppajärjestelmän perusteluna on erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen. 
Esimerkiksi Yhdysvaltain edustajainhuoneen uusi enemmistö haluaa osoittaa, että 
Yhdysvaltojen oma ilmastolaki (Waxman – Markey), joka kattaa myös kansainvälisen 
ilmailun, ei ole toteuttamiskelpoinen.

ICAOssa saavutettu kehitys

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) tehtäväksi annettiin jo vuonna 1997 
ilmailun päästöjen sääntely.
Valitettavasti tähän mennessä asiaan ei ole saatu minkäänlaista ratkaisua. EU on koko ajan 
todennut, että se pitää luonnollisesti parhaana vaihtoehtona kansainvälistä sopimusta. 
Neuvottelujen jatkamista koskeva velvoite on sisällytetty nykyiseen EU:n 
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päästökauppajärjestelmää koskevaan lainsäädäntöön. ICAOn neuvoston istunnossa 
9. marraskuuta 2012 edistyttiin merkittävästi ilmailun päästöjen maailmanlaajuista sääntelyä 
koskevan tavoitteen saavuttamisessa. On perustettu korkean tason työryhmä valmistelemaan 
ratkaisua seuraavaa ICAOn yleiskokousta varten. ICAOn yleiskokous järjestetään vain 
kolmen vuoden välein, ja seuraava kokous on syyskuussa 2013. EU:n järjestelmää vastustavat 
kolmannet maat ovat koko ajan sanoneet, että ne haluavat maailmanlaajuisen ratkaisun 
ICAOn avulla.
Valitettavasti tähän mennessä EU:n päästökauppajärjestelmää vastustaneet maat eivät ole 
päässeet yhteisymmärrykseen siitä, miten ICAOn tarkalleen ottaen olisi ratkaistava ongelma. 
On kuitenkin todettava, että ICAOn johtavaan rooliin ollaan todella sitoutuneita.

Kellon pysäyttämistä koskeva ehdotus

Euroopan komissio teki ehdotuksen EU:n päästökauppajärjestelmän soveltamisen 
jäädyttämisestä mannertenvälisten lentojen osalta ICAOn neuvoston 9. marraskuuta 2012 
tekemän päätöksen perusteella.

Komissio toimitti kellon pysäyttämistä koskevan ehdotuksen parlamentille ja neuvostolle 
20. marraskuuta. Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa myönteistä kehitystä ICAOssa ja 
parantaa mahdollisuuksia saavuttaa onnistunut tulos ICAOn yleiskokouksessa 
vuonna 2013. Tavoitteena on ensinnäkin kehittää maailmanlaajuinen markkinapohjainen 
toimenpide. Toisekseen pyritään hyväksymään puitteet, joilla helpotetaan valtioiden 
mahdollisuuksia soveltaa markkinapohjaisia toimenpiteitä kansainväliseen ilmailuun siihen 
asti kun maailmanlaajuinen markkinapohjainen toimenpide tulee voimaan.

Ehdotuksessa esitetään, että EU:n päästökauppajärjestelmää ei sovelleta 
mannertenvälisiin lentoihin vuoden 2012 päästöjen osalta. Direktiivin velvoitteita 
sovelletaan kuitenkin EU:n alueella tehtäviin lentoihin, kuten parlamentti ja neuvosto 
päättivät vuonna 2008. Kaikissa toimissa noudatetaan syrjimättömyysperiaatetta, eli 
EU:n lentoyhtiöihin ja muihin lentoyhtiöihin sovelletaan samoja sääntöjä. Näin ollen 
poikkeusta sovelletaan sellaiseen EU:n lentoyhtiöön, joka lentää EU:n lentokentältä 
kolmannessa maassa sijaitsevalle lentokentälle, kun taas direktiivin velvoitteita sovelletaan 
sellaiseen kolmannen maan lentoyhtiöön, joka lentää EU:n alueen sisällä.

Esittelijän suositukset

Esittelijä on pääasiassa tyytyväinen komission ehdotukseen ja suosittaa sen nopeaa 
hyväksymistä. Nykyisen direktiivin mukaisesti lentoyhtiöiden on toimitettava 
päästöoikeutensa viimeistään 30. huhtikuuta 2013. Oikeudellisen selkeyden vuoksi 
lainsäädäntömenettely olisi saatettava päätöksen ennen kyseistä päivämäärää. Argumentit on 
kuitenkin tarkasteltava huolellisesti, ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenten olisi voitava esittää 
ehdotukseen tarkistuksia.
Jotkin tarkistukset vaikuttavat oikeudellisista syistä välttämättömiltä. Niillä vain selvennetään 
ehdotuksen tarkoitusta, joka on vahvistettu perusteluissa, johdanto-osassa ja ehdotukseen 
liittyvässä komission tiedonannossa.
Päätös on muotoiltava tarkasti eikä siinä saa olla lainkaan tulkinnanvaraa, sillä komissio ei aio 
saattaa päätöstä osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Oikeusvarmuus saavutetaan 
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ilmoittamalla nimenomaisesti, mitkä vaatimukset poikkeus kattaa ja kuinka monta ja 
minkälaista päästöoikeutta toimijoiden on palautettava voidakseen hyödyntää poikkeusta.
On myös välttämätöntä määrittää päästöoikeuksien huutokauppaamisen vähentämistä koskeva 
oikeusperusta. Oikeusperustaa ei ole tähän mennessä vahvistettu, sillä ehdotukseen sisältyy 
vain 16 artiklaa koskeva poikkeus. Jos huutokaupattavien päästöoikeuksien määrän 
laskutapaa ei muuteta, jäsenvaltioiden olisi huutokaupattava sama määrä, mikä selvästi ei ole 
ehdotuksen tarkoituksena. Sen sijaan huutokaupattavan määrän olisi oltava 15 prosenttia 
liikkeeseen laskettujen ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärästä vuonna 2012 
(ks. tarkistukset 1, 3, 4, 6 ja 7).

On tarkennettava, että järjestelmää ei voida soveltaa ainoastaan EU:n sisällä pidempään 
kuin yhden vuoden ajan. Kaikkia samaa reittiä liikennöiviä lentoyhtiöitä kohdellaan 
tasapuolisesti. Viimeistään 30. huhtikuuta 2013 palautettavat päästöoikeudet kattavat 
vuoden 2012, jolloin hiilen hinta oli hyvin matala (6–8 euroa) ja lentoyhtiöt saattoivat käyttää 
enintään 15 prosenttia CDM-hyvityksistä (noin 0,4 euroa). Siksi EU:n ja kolmansien maiden 
lentoyhtiöiden välisen kilpailun mahdollinen vääristyminen eri reittien lentämiseen 
kannustamisen vuoksi on vähäistä, esimerkiksi 13,6 senttiä lennolla Hampurista Frankfurtiin. 
Tilanteen pitkittäminen voisi kuitenkin aiheuttaa kilpailun merkittävää vääristymistä eikä se 
olisi riittävän kunnianhimoista ympäristön kannalta. Siksi on selvennettävä, että 
päästökauppajärjestelmän soveltamisen jäädyttämistä ei voida jatkaa 31. joulukuuta 2013 
jälkeen. On myös selvennettävä, mitä EU odottaa ICAOn yleiskokoukselta. Mitä tahansa 
tulosta ei voida pitää tyydyttävänä tuloksena. Jo nykyisessä lainsäädännössä todetaan, että EU 
on valmis tarkistamaan lainsäädäntöään, kun maailmanlaajuinen sopimus saavutetaan. On 
selvennettävä, että maailmanlaajuista sopimusta, joka kattaa tyydyttävästi lentoyhtiöiden 
päästöt, ei saada voimaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Näin ollen tällä välin on otettava 
käyttöön alueellisia ja kansallisia järjestelyjä koskeva kehys. EU:n ei kuitenkaan pitäisi 
hyväksyä nykyisen lainsäädännön lakkauttamista tilanteessa, jossa ICAOn avulla saavutetaan 
vain potentiaalinen sopimus (ks. tarkistukset 2 ja 5).

Komission ehdotus antaa tilaisuuden selventää yksiselitteisesti, että EU ei ole 
kansainvälisen sopimuksen esteenä. Jos kolmannet maat eivät vielä tämän ehdotuksen 
hyväksymisen jälkeenkään ole valmiita todelliseen kompromissiin ICAOn tasolla, se on 
yksiselitteinen merkki siitä, että kansainvälistä ICAOn ratkaisua vaativat tahot eivät ole 
todella sitoutuneita siihen. Toisaalta taas ICAOssa tehtävä sopimus olisi kaikkien, myös 
Euroopan unionin, kannalta paras vaihtoehto.


