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LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma ja siksi sitä on torjuttava globaalisti. 
Lentotoiminnan sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään oli päätös, joka tehtiin 
kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) prosessin hitaan edistymisen johdosta ja joka 
tuolloin vaikutti hyvältä ajatukselta. Tuossa tilanteessa nimittäin ajateltiin, että päätös olisi 
toiminut esimerkkinä muille ja kannustanut kansainvälistä yhteisöä kehittämään aidosti 
maailmanlaajuista ratkaisua. Monet maat myös suunnittelivat markkinapohjaisia 
toimenpiteitä, mutta vaikutti kuitenkin siltä, että maailmanlaajuiseen sopimukseen oli vielä 
matkaa. Kun ilmailua koskeva EU:n päästökauppajärjestelmä sitten hyväksyttiin ja sen 
määräykset asetettiin koskemaan kolmansien maiden liikenteenharjoittajia, se herätti 
välittömästi suurta huolta, jonka seuraukset nähtiin hyvin pian. Kaikissa ilmailua koskevan 
EU:n päästökauppajärjestelmän täytäntöönpanovaiheissa siitä alkaen, kun se käynnistettiin 
vuoden 2012 alussa, kolmannet maat ovat toteuttaneet vastatoimia, jotka ovat aiheuttaneet 
ongelmia jäsenvaltioille ja niiden lentoyhtiöille ja heikentäneet huomattavasti lentoyhtiöiden 
kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Tämän vuoksi ja siitä syystä, että kolmannet maat 
olivat selvästi haluttomia tekemään yhteistyötä ja noudattamaan EU:n 
päästökauppajärjestelmää, EU:n oli keskeytettävä menettely joksikin aikaa. Tämä päätös on 
sittemmin osoittautunut oikeaksi ja viisaaksi.

Nykytilanne

Lausunnossaan valmistelija esittää useita syitä, joiden vuoksi ICAO-prosessin olisi nyt syytä 
antaa kehittyä rauhassa ilman, että yritetään jatkaa pyrkimystä, jonka tavoitteena on saada 
kolmannet maat soveltamaan EU:n sisäistä lainsäädäntöä, mikä asettaisi itse ICAO-prosessin 
uhan alaiseksi ja altistaisi jäsenvaltiot ja EU:n lentoyhtiöt uusille vastatoimille ja 
kauppasodille. Ensiksikin maailmanlaajuisia markkinapohjaisia toimenpiteitä koskevat 
päätökset on jo tehty ja prosessi on lähtenyt käyntiin. ICAO on ainoa taho, jonka puitteissa 
maailmanlaajuinen ratkaisu voidaan saada aikaan. Toiseksi maailmanlaajuinen järjestelmä on 
ensi kertaa saanut kannatusta myös EU:n ulkopuolella ja merkittävät toimijat ovat lähteneet 
mukaan hankkeeseen. Kolmanneksi kaikki sidosryhmät, myös lentoyhtiöt ja ilmailuteollisuus, 
kannattavat tätä globaalia ratkaisua, jonka aikaansaaminen on nyt lähempänä kuin koskaan 
aikaisemmin. Maat ovat valmiita tähän siirtoon ja aiempaa sitoutuneempia ja halukkaampia 
pääsemään asiasta sopuun. ICAO myös torjui EU:n ehdotuksen ilmatilasta.

Päätelmät

Valmistelija katsoo, että tästä syystä EU:n on otettava aktiivisen toimijan rooli ja edistettävä 
maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamista sen sijaan, että se jatkaisi toimintaansa 
yksipuolisesti, mikä veisi prosessia taaksepäin. EU:n on vältettävä kaikkia toimia, joita 
kansainväliset kumppanit saattaisivat pitää kielteisinä ja jotka voisivat jarruttaa ICAOn 
neuvotteluja. Kaikkien kolmansista maista saatujen tietojen mukaan ehdotusta koskevat 
näkemykset ovat menettelyä vastaan. Siksi valmistelija ehdottaa, että menettelyn keskeytystä 
jatketaan Euroopan talousalueen sisäisenä toimenpiteenä vuoteen 2016. Myös tällä EU:n 
päästökauppajärjestelmän soveltamisella, EU osoittaisi johtajuutta toimimalla hyvissä ajoin 
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ilmailun päästöjen hillitsemiseksi. Vaikka EU:lla on yksinomainen oikeus säätää lakeja 
omalla alueellaan, valmistelija katsoo, että tämä ei ole oikea tapa toimia, mikäli pyrkimyksenä 
on aidosti päästä maailmanlaajuiseen ratkaisuun. Ilmastodiplomatia merkitsee sitä, että 
kaikkien asianomaisten on tehtävä tiimityötä ja toimittava yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
yhteisin keinoin. Maailmanlaajuisen ratkaisun saavuttamisen lisäksi EU:n ensisijaisilla 
tavoitteilla on varmistettava unionin ilmailuteollisuuden hyvinvointi, kilpailukyky ja 
toimintamahdollisuudet, koska kyse on alasta, jossa kilpailu on kovaa.

Edellä esitettyjen syiden vuoksi valmistelija ehdottaa menettelyn keskeyttämistä koskevien 
ETAn sisällä voimassaolevien säännösten jatkamista vuoteen 2016, jolloin ICAOn 
yleiskokous järjestetään, jotta saataisiin aikaan todellinen ilmaston ja kaikkien asianomaisten 
kannalta edullinen globaali ratkaisu.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

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 

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

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 2

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 

Poistetaan.
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lähtöön niiltä, prosenttiosuuksien 
merkitys rajoitetaan vuoteen 2020 
ulottuvaan aikaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 4

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 

Poistetaan.
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mahdollisimman tarkan arvion, joka ei 
sisällä ETA-maiden ulkopuolella syntyviä 
päästöjä.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Rajoittamatta vuodesta 2020 
sovellettavaa maailmanlaajuisia 
markkinapohjaista toimenpidettä päästöt 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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;

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

Or. en

Perustelu

Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen 
saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan 
vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAOn kokous, joka on määrä pitää kyseisenä 
vuonna.
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Tarkistus 8

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. en

Perustelu

Alakohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan 
ainoastaan ETA-maiden lentoja. Menettelyn keskeyttämispäätös on osoittautunut 
maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen saavuttamisen kannalta oikeaksi ja elintärkeäksi 
valinnaksi, joten tätä direktiiviä sovelletaan vuoden 2016 loppuun ottaen huomioon ICAOn 
kokous, joka on määrä pitää kyseisenä vuonna.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

muun kuin kaupallisen lentoliikenteen 
harjoittajan lennoista aiheutuvat päästöt 
kunakin kalenterivuonna vuoteen 2020, 
kun päästöt, joista ilma-aluksen käyttäjä on 
vastuussa kalenterivuonna, ovat alle 

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan 
ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

päästöoikeuksia määrä, jota vähennetään 
suhteessa kyseisissä kohdissa tarkoitetun 
palautusvelvollisuuden vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä direktiivin 3 d artiklan 
3 kohdassa säädetään, kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
määrää vuosina 2013–2020 vähennetään 

Poiketen siitä, mitä direktiivin 3 d artiklan 
3 kohdassa säädetään, kunkin jäsenvaltion 
huutokauppaamien päästöoikeuksien 
määrää kalenterivuosina 2013–2016
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siten, että se vastaa sen osuutta ilmailun 
päästöistä, jotka perustuvat 28 artiklan a–
c kohdissa esitettyjen prosenttiosuuksien 
soveltamiseen.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
28 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poiketen siitä, mitä 3 g, 12, 15 ja 
18 a artiklassa säädetään, mikäli ilma-
aluksen käyttäjän vuosittaiset 
kokonaispäästöt ovat alle 25 000 tonnia, 
sen päästöt katsotaan todennetuiksi 
päästöiksi, jos ne on määritetty käyttäen 
Eurocontrolin päästökaupan tukivälineestä 
saatuja tietoja, ja jäsenvaltiot voivat 
soveltaa yksinkertaistettuja menetelmiä 
muiden kuin kaupallisten ilma-alusten 
käyttäjiin mikäli niillä saavutetaan 
samanlainen tarkkuus kuin mainitulla 
välineellä.

Or. en

Perustelu

Vähäisten päästöjen aiheuttajille tarkoitetun välineen käyttö ei ole itsestäänselvyys tässä 
yhteydessä, sillä päästöraportti voidaan saada myös päästökaupan tukivälineen kautta, jos 
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liikenteenharjoittajalla on lisenssi ohjelman käyttöön.

Tarkistus 15

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan koskemaan 
ainoastaan ETA-maiden lentoja.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2) Muutetaan liitteet tämän direktiivin 
liitteen mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen kohta on tarpeeton sen johdosta, että direktiivin soveltamisala rajoitetaan 
koskemaan ainoastaan ETA-maiden lentoja.


