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Tarkistus 17
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. fr

Perustelu

On ennenaikaista haluta rajoittaa vuonna 2014 kansainvälistä sopimusta, josta ei ole vielä 
päästy lopulliseen sovintoon ICAOssa, ja määrätä Euroopan unionissa toimintaansa 
harjoittaville lentoyhtiöille rasitteita, joita vastaavia ei ole käytössä muualla maailmassa. 

Tarkistus 18
Laurence J.A.J. Stassen

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 siviili-ilmailujärjestön 
(ICAO) yleiskokouksen 38. istunnossa 
hyväksytty päätöslauselma, joka sisältää 
vahvistetun ilmoituksen 
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n 
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

Poistetaan.
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Or. nl

Tarkistus 19
Werner Langen, Herbert Reul

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 siviili-ilmailujärjestön 
(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 ilmailun kasvihuonekaasujen 
vaikutuksia. Kehitykset ja kannat 
kansainvälisillä foorumeilla otetaan 
huomioon ja erityistä huomiota 
kiinnitetään kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön (ICAO) yleiskokouksen 
38. istunnossa hyväksyttyyn 
päätöslauselmaan, joka sisältää 
vahvistetun ilmoituksen 
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n 
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

Or. de

Tarkistus 20
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 

(1) Unioni on pyrkinyt varmistamaan 
tulevan kansainvälisen sopimuksen, jolla 
rajoitetaan kansainvälisen ilmailun 
kasvihuonekaasujen vaikutuksia, ja se 
pyrkii ennen sopimuksen voimaantuloa 
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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 siviili-ilmailujärjestön 
(ICAO) yleiskokouksen 38. istunnossa 
hyväksytty päätöslauselma, joka sisältää 
vahvistetun ilmoituksen 
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n 
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

rajoittamaan unionissa ja ETA-maissa
riippumattomilla toimilla niitä 
vaikutuksia, joita 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 siviili-ilmailujärjestön 
(ICAO) yleiskokouksen 38. istunnossa 
hyväksytty päätöslauselma, joka sisältää 
vahvistetun ilmoituksen 
ympäristönsuojeluun liittyvien ICAO:n 
menettelyjen ja käytäntöjen jatkamisesta.

Or. en

Tarkistus 21
Satu Hassi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On itsestään selvää, että ilmailualan 
on noudatettava unionin lainsäädäntöä 
sen harjoittaessa toimintaansa unionin 
alueella. On myös pantava merkille, että 
ilmailuala hyötyy monista tuista EU:ssa. 
Siihen ei sovelleta arvonlisäveroa toisin 
kuin muihin kuluttajapalveluihin 
unionissa, ilmailualaan ei sovelleta 
polttoaineveroa, ja ala hyötyy hyvin 
anteliaista valtiontukea koskevista 
säännöistä lentoasemien rahoittamisesta 
ja alueellisilta lentoasemilta liikennöivien 
lentoyhtiöiden toiminnan aloittamisesta 
annettujen unionin suuntaviivojen 
mukaisesti. Komission olisi tarkistettava 
näitä poikkeuksia ja sisällytettävä 
arvonlisävero unionin sisäisiin lentoihin 
ja unionista lähteviin lentoihin siinä 
määrin kuin niiden katsotaan olevan 
kulutusta unionissa. Komission olisi myös 
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neuvoteltava uudelleen kaikki 
lentoliikennesopimukset ja pyrittävä 
varmistamaan, että polttoaineen verotus 
sallitaan ja siihen kannustetaan.

Or. en

Perustelu

Ilmailualalle myönnetyt poikkeukset aiheuttavat kilpailun vääristymistä liikennealalla, mihin 
on puututtava.

Tarkistus 22
Werner Langen, Herbert Reul

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.

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

Or. de

Tarkistus 23
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 
lennoista.

(2) Päätöksellä N:o 377/2013/EU 
hyväksyminen, jolla poiketaan tilapäisesti
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivistä 2003/87/EY4, on helpotettu 
asioiden edistymistä ICAO:ssa. Jotta 
vauhtia voidaan ylläpitää ja helpottaa 
kansainvälisen ilmailun 
maailmanlaajuista markkinapohjaista 
toimenpidejärjestelmää koskevan 
sopimuksen aikaan saamista seuraavassa 
ICAO:n yleiskokouksessa, on syytä 
keskeyttää sellaisten vaatimusten 
soveltaminen, jotka koskevat unionin ja
ETA-maiden ulkopuolella sijaitsevilta
lentopaikoilta saapuvia ja niille 
suuntautuvia lentoja.

__________________ __________________
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).

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
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Tarkistus 24
Judith A. Merkies

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 katsoa, 
että Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2003/87/EY4 esitettyjä 
vaatimuksia noudatetaan vuoteen 2016, 
kun täytetään velvollisuudet kolmansissa 
maissa sijaitsevilta lentopaikoilta 
saapuvista tai niille lähtevistä lennoista 
aiheutuvien päästöjen tietyn 
prosenttiosuuden osalta, sillä näin voidaan 
tukea maailmanlaajuisia neuvotteluja ja 
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen 
järjestelmän aikaansaamista 
vuoteen 2016 mennessä. 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.

__________________ __________________
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).

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
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Tarkistus 25
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 
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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka direktiivin 2003/87/EY 
soveltaminen perustuu edelleen 
saapumiseen unionissa sijaitseville 

Poistetaan.
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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. de

Tarkistus 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 

(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 
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta 
toimenpiteestä päästään sopuun 
vuonna 2016 pidettävässä ICAO:n 
39. yleiskokouksessa, Eurocontrol on 
laskenut prosenttiosuudet käyttäen 
perusteena sitä isoympyräreitin osuutta 
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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.

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. Tämän 
rajoituksen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2016. Jos ICAO:n 
39. yleiskokouksessa päästään sopuun 
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta 
toimenpiteestä, jossa 
ympäristötavoitteiden toteutuminen on 
vastaavalla tasolla kuin nykyisessä 
lainsäädännössä, komissio ehdottaa 
tämän lainsäädännön kannalta 
tarpeellisia tarkistuksia mahdollisimman 
pian 39. kokouksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 28
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 

(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 
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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.

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. 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 alkaen 
kaikki prosenttiosuudet ovat 50 prosenttia, 
niin että vastuu toisesta puolikkaasta jää 
muille valtioille, kunnes 
maailmanlaajuinen markkinapohjainen 
järjestelmä, jossa ympäristötavoitteiden 
toteutuminen on vastaavalla tasolla, 
otetaan käyttöön.

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 29
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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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 30
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Tarkistus 31
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Lisäksi kolmansiin maihin 
suuntautuvista ja kolmansista maista 
saapuvien lentojen osalta ilma-aluksen 

Poistetaan.
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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.

Or. de

Tarkistus 32
Judith A. Merkies

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 33
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 

Poistetaan.
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sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä 
päästöjä.

Or. en

Tarkistus 34
Werner Langen, Herbert Reul

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. de

Tarkistus 35
Holger Krahmer

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 

Poistetaan.
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aikaa ymmärtää näitä lähestymistapoja, 
kun ne suunnittelevat lentotoimintaa.

Or. en

Tarkistus 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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.

(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 
vuoteen 2016, jotta lentoliikenteen 
harjoittajille annetaan aikaa ymmärtää 
näitä lähestymistapoja, kun ne 
suunnittelevat lentotoimintaa.

Or. en

Tarkistus 37
Werner Langen, Herbert Reul

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 

Poistetaan.
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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 eli maita, joita 
Maailmanpankki ei ole luokitellut 
vuonna 2013 korkean tulotason maiksi tai 
ylemmän keskitulotason maiksi.

Or. de

Tarkistus 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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.

(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 2014–2016. 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.

Or. en
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Tarkistus 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 vuoteen 2020 mennessä 
saavutetusta edistyksestä, joka koskee 
maailmanlaajuisen markkinapohjaisen 
toimenpiteen täytäntöönpanoa ja 
tarvittaessa tehtävä ehdotus tämän 
direktiivin tarkistamisesta tämän 
kertomuksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 40
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kaikki Euroopan talousalueen 
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja 
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat 
päästöt vuonna 2013;

a) Kaikki Euroopan talousalueen 
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja 
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat 
päästöt kultakin kalenterivuodelta 
vuosina 2013–2020;

Or. en

Tarkistus 41
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki Euroopan talousalueen 
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja 
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat 
päästöt vuonna 2013;

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

Or. de

Tarkistus 42
Werner Langen, Herbert Reul
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) Kaikki Euroopan talousalueen 
ulkopuolisiin maihin suuntautuvista ja 
niistä saapuvista lennoista peräisin olevat 
päästöt kultakin kalenterivuodelta 
vuosina 2013–2020;

Or. de

Tarkistus 43
Holger Krahmer
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 

Poistetaan.
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toiminnanharjoittaja on palauttanut 
päästöoikeuksia suhteessa näiden lentojen 
todennettujen päästöjen 
prosenttiosuuksiin, jotka luetellaan 
liitteen IIc mukaisesti tai lasketaan 
6 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 44
Werner Langen, Herbert Reul
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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. de

Tarkistus 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Euroopan talousalueen (ETA) b) Euroopan talousalueen (ETA) 
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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;

ulkopuolisista maista tulevien ja niihin 
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin 
kalenterivuodelta vuosina 2014–2017, 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

Tarkistus 46
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Euroopan talousalueen 
ulkopuolisista maista saapuvien ja niihin 
suuntautuvien lentojen päästöt kultakin 
kalenterivuodelta 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 kansainvälinen markkinapohjainen 
toimenpide, unionin ilmailun päästökauppajärjestelmän olisi katettava 50 prosenttia 
saapuvista ja lähtevistä lennoista ja sääntelyn toisen puolikkaan olisi oltava toisen valtion 
vastuulla.

Tarkistus 47
Satu Hassi
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 mukaisesti perustetulle 
vihreälle rahastolle vastaavan summan, 
joka vastaa kymmentä euroa per 
hiilidioksiditonni 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 osuuden YK:n 
ilmastonmuutoksen puitesopimuksen alaiselle vihreälle rahastolle. Ehdotettu hinta perustuu 
yhteen komission hintaskenaarioista laivaliikenteen mittaamista, raportointia ja todentamista 
koskevan ehdotuksen vaikutustenarvioinnissa.

Tarkistus 48
Judith A. Merkies
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 2016, 
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on 
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle 
100 tonnia;

Or. en
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Tarkistus 49
Romana Jordan
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 2016, 
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on 
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle 
1 000 tonnia;

Or. en

Tarkistus 50
Holger Krahmer

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 II c mukaisesti lasketut 
todennetut päästöt katsotaan ilma-alusten 
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a, 
12 ja 14 artiklan soveltamista varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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. de

Tarkistus 52
Silvia-Adriana Ţicău

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 3 months after the entry into 
force of this Directive] mennessä.

Or. ro

Tarkistus 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 

Vuosien 2013–2016 toiminnan osalta 
jäsenvaltioiden on julkaistava kullekin 
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lentotoiminnan harjoittajalle jaettavien 
ilmaisten päästöoikeuksien määrä [OP: 
insert a date 4 months after the entry into 
force of this Directive] mennessä.

lentotoiminnan harjoittajalle jaettavien 
ilmaisten päästöoikeuksien määrä [OP: 
insert a date 4 months after the entry into 
force of this Directive] mennessä.

Or. en

Tarkistus 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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 2013–
2020 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 2013–
2016 vähennetään siten, että se vastaa sen 
osuutta ilmailun päästöistä, jotka 
perustuvat 28 artiklan a–c kohdissa 
esitettyjen prosenttiosuuksien 
soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 55
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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 56
Judith A. Merkies

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 

Poistetaan.
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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

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 ilma-aluksen 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. Ilma-aluksen käyttäjälle on 
ilmoitettava tästä ja häntä on pyydettävä 
hyväksymään toimivaltaisen 
viranomaisen laskelmat. Näin tehdyt 
päästölaskelmat katsotaan ilma-aluksen 
käyttäjän todennetuiksi päästöiksi 11 a, 12, 
14 ja 28 a artiklan soveltamista varten.

Or. ro
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Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vuonna 2016 pidettävän ICAO:n 
yleiskokouksen jälkeen komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen toimista, joilla pannaan 
täytäntöön maailmanlaajuinen 
markkinapohjainen toimenpide, jota 
sovelletaan päästöihin vuodesta 2020, 
sekä tarvittaessa ehdotuksia.

7. Vuonna 2016 pidettävän ICAO:n 
yleiskokouksen jälkeen komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen saavutetuista tuloksista. Jos 
on päästy sopimukseen 
maailmanlaajuisesta markkinapohjaisesta 
toimenpiteestä, jossa vaadittavien 
ympäristötavoitteiden toteutuminen on 
otettu huomioon, kertomukseen on 
sisällytettävä tarvittaessa vastaavia 
ehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 59
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 
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 

Mikäli maailmanlaajuista toimenpidettä, 
jossa ympäristötavoitteiden toteutuminen
on vastaavalla tasolla, ei sovelleta
vuodesta 2020, mahdollisuus hakea 
1 kohdan b a alakohdassa tarkoitettua 
vapautusta pysyy voimassa.
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varmistetaan kaikkien lentotoiminnan 
harjoittajien tasapuolinen kohtelu tietyllä 
reitillä.

Or. en

Perustelu

Mikäli maailmanlaajuista markkinapohjaista toimenpidettä, jonka 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 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

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.

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 2016, 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.

Or. en

Tarkistus 61
Holger Krahmer
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY 
28 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin 
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Werner Langen, Herbert Reul

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin 
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 63
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite 
Direktiivi 2003/87/EY
Liite II c

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Satu Hassi
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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 ETA-
jäsenmaiden viitelentopaikan ja kyseisellä 
reitillä olevan sen pisteen välillä, joka on 
200 meripeninkulmaa minkä tahansa ETA-
maan kaukaisimmasta pisteestä, lukuun 
ottamatta kolmannen maan alueita ja 
merialueita, jotka ovat yli 
400 meripeninkulmaa ETA-maiden välillä.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu 12 meripeninkulman etäisyys on keinotekoisen alhainen ilmailutoiminnalle. 
200 meripeninkulmaa vastaa ETAn talousvyöhykettä.

Tarkistus 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1
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 

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 
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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.

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


