
 

AM\1133933FI.docx  PE605.642v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.9.2017 A8-0258/36 

Tarkistus  36 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

3 d artikla – 2 kohta (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 (-1 a) Korvataan 3 d artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 

15 prosenttia päästöoikeuksista on 

myytävä huutokaupalla. Tätä 

prosenttiosuutta voidaan lisätä osana 

tämän direktiivin yleistä 

uudelleentarkastelua. 

2. Tammikuun 1 päivästä 2021 alkaen 

50 prosenttia päästöoikeuksista on myytävä 

huutokaupalla edellyttäen, että ne eivät ole 

tarpeen 10 a artiklan 5 kohdan soveltamisen 

välttämiseksi vuodesta 2021 vuoteen 2030, 

missä tapauksessa ne käytetään tähän 

tarkoitukseen.” 

Or. en 

 



 

AM\1133933FI.docx  PE605.642v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.9.2017 A8-0258/37 

Tarkistus  37 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/87/EY 

28 b artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos kertomuksessa todetaan, että 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen täytäntöönpanokelpoisuus, 

avoimuus ja hallintotapa ovat riittäviä, 

että päästöhyvitysten laatuvaatimukset 

ovat riittäviä, että päästöjen tarkkailua, 

niistä raportointia ja niiden todentamista 

koskevat säännöt ovat luotettavia ja että 

yhtäläinen kohtelu samoilla reiteillä 

varmistetaan, komissio ehdottaa 

poikkeuksen keston jatkamista 15 vuodella 

tarpeen mukaan. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Tarkistus  38 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 

päivänä lokakuuta 2014 pitämässään 

kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi 

vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 

koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 

mennessä vähintään 40 prosenttia 

verrattuna vuoden 1990 tasoihin. 

Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 

pitämässä kokouksessa hyväksyttiin 

virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden 

panos niiden suunniteltuna kansallisesti 

määriteltynä panoksena Parisiin 

sopimukseen. Eurooppa-neuvoston 

lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että tavoite saavutetaan 

kustannustehokkaimmin unionin 

yhteistoimin siten, että päästöjä 

vähennetään vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 2005 tasosta EU:n 

päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 

43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 

30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi 

edistettävä näiden päästövähennysten 

saavuttamista.  

(3) Eurooppa-neuvosto asetti 23 ja 24 

päivänä lokakuuta 2014 pitämässään 

kokouksessa sitovaksi tavoitteeksi 

vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 

koko talouden laajuisesti vuoteen 2030 

mennessä vähintään 40 prosenttia 

verrattuna vuoden 1990 tasoihin. 

Neuvoston 6 päivänä maaliskuuta 2015 

pitämässä kokouksessa hyväksyttiin 

virallisesti unionin ja sen jäsenvaltioiden 

panos niiden suunniteltuna kansallisesti 

määriteltynä panoksena Parisiin 

sopimukseen. Eurooppa-neuvoston 

lokakuussa 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että tavoite saavutetaan 

kustannustehokkaimmin unionin 

yhteistoimin siten, että päästöjä 

vähennetään vuoteen 2030 mennessä 

vuoden 2005 tasosta EU:n 

päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla 

43 prosentilla ja sen ulkopuolisilla aloilla 

30 prosentilla. Kaikkien toimialojen olisi 

edistettävä näiden päästövähennysten 

saavuttamista, minkä vuoksi komission 

olisi muun muassa otettava käyttöön 

alusta, jolla vaihdetaan vähäpäästöisen 

liikkuvuuden alan parhaita käytäntöjä ja 

siitä saatuja kokemuksia jäsenvaltioiden 

kesken.  
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Or. en 

 



 

AM\1133933FI.docx  PE605.642v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

8.9.2017 A8-0258/39 

Tarkistus  39 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4)  Unioni ja sen jäsenvaltiot 

ovat vuodesta 1997 alkaen pyrkineet 

edistämään kansainvälistä 

yhteisymmärrystä ilmailun 

kasvihuonekaasuvaikutusten 

vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 

alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla 

rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 

alkaen käytössä olleen EU:n 

päästökauppajärjestelmän (EU ETS) 

avulla. Kansainvälisessä siviili-

ilmailujärjestössä (ICAO) tehtävän työn 

edistämiseksi unioni on kahteen kertaan 

hyväksynyt ajallisesti rajattuja poikkeuksia 

EU:n päästökauppajärjestelmään. Niiden 

tarkoituksena on rajoittaa 

noudattamisvelvoitteita siten, että ne 

kattavat ainoastaan Euroopan 

talousalueella (ETA) sijaitsevien 

lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. 

Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin 

sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta 

samoilla reiteillä niiden 

sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä 

EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä 

poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa N:o 421/2014, 

(4) Unioni ja sen jäsenvaltiot ovat 

vuodesta 1997 alkaen pyrkineet edistämään 

kansainvälistä yhteisymmärrystä ilmailun 

kasvihuonekaasuvaikutusten 

vähentämiseksi. Niillä on jo vuodesta 2008 

alkaen ollut voimassa lainsäädäntöä, jolla 

rajoitetaan ilmailutoiminnasta aiheutuvia 

ilmastonmuutosvaikutuksia, vuodesta 2005 

alkaen käytössä olleen EU:n 

päästökauppajärjestelmän (EU ETS) 

avulla. Unionin tuomioistuin päätti 21 

päivänä joulukuuta 2011 antamassaan 

tuomiossa1 a, että ETA:n ja kolmansien 

maiden välisten lentojen sisällyttäminen 

EU:n päästökauppajärjestelmään ei ole 

kansainvälisen oikeuden vastaista. Tämän 

lisäksi jäsenvaltiot ovat vuodesta 2004 ja 

uudestaan vuodesta 2008 sitoutuneet 

toteuttamaan yhtenäisen eurooppalaisen 

ilmatilan, jossa otetaan huomioon 

lentoliikenteen kasvu tulevina vuosina. 

Ilmaliikenteen hallinnan edistämiseksi on 

nopeutettava SESAR-hankkeen 

(eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 

nykyaikaistamishanke) täytäntöönpanoa 

ja edistettävä innovatiivisia teknologioita 

Clean Sky -hankkeen puitteissa. 

Maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen, joka toteutetaan 



 

AM\1133933FI.docx  PE605.642v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan 

ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 

2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa 

säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa 

saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 

2017 alkaen ETA:n ulkopuolella 

sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja 

niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, 

kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu 

uudelleentarkastelu on tehty. 

Kansainvälisen ilmailujärjestön (ICAO) 

kautta, käyttöönoton pitäisi auttaa 

lisäämään lentoliikenteen 

päästövähennyksiä. Kansainvälisessä 

siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) tehtävän 

työn edistämiseksi unioni on kahteen 

kertaan hyväksynyt ajallisesti rajattuja 

poikkeuksia EU:n 

päästökauppajärjestelmään. Niiden 

tarkoituksena on rajoittaa 

noudattamisvelvoitteita siten, että ne 

kattavat ainoastaan Euroopan 

talousalueella (ETA) sijaitsevien 

lentopaikkojen välisten lentojen päästöt. 

Tässä yhteydessä ilma-alusten käyttäjiin 

sovelletaan yhtäläisen kohtelun periaatetta 

samoilla reiteillä niiden 

sijoittautumispaikasta riippumatta. Näistä 

EU:n päästökauppajärjestelmään tehdyistä 

poikkeuksista uusimmassa, josta säädetään 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa N:o 421/2014, 

noudattamisvelvoitteet rajataan koskemaan 

ainoastaan ETA:n sisäisiä lentoja vuosina 

2013–2016. Lisäksi mainitussa asetuksessa 

säädetään, että järjestelmän soveltamisalaa 

saatetaan muuttaa 1 päivästä tammikuuta 

2017 alkaen ETA:n ulkopuolella 

sijaitsevilta lentopaikoilta lähtevien ja 

niille saapuvien lentojen osalta sen jälkeen, 

kun mainitussa asetuksessa tarkoitettu 

uudelleentarkastelu on tehty. 

_________________ 

1 a Unionin tuomioistuimen tuomio, 

annettu 21 päivänä joulukuuta 2011, 

asiassa Air Transport Association of 

America ynnä muut vs. Secretary of State 

for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Tarkistus  40 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Kun otetaan huomioon lokakuussa 

2016 pidetyssä ICAO:n 39. 

yleiskokouksessa annettu päätöslauselma, 

joka koskee maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

täytäntöönpanoa vuodesta 2021 alkaen 

vuoden 2020 tasojen ylittävien 

kansainvälisen ilmailun päästöjen 

hyvittämiseksi, on aiheellista jatkaa 

voimassa olevaa poikkeusta, kunnes 

saavutetaan lisäedistystä 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen osatekijöiden ja 

täytäntöönpanon suhteen. Vuonna 2018 

ICAO aikoo hyväksyä standardeja ja 

suositeltuja menettelytapoja mainitun 

päätöslauselman täydentämiseksi ja 

maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöön 

panemiseksi. Kyseisen järjestelmän 

käytännön käyttöönotto edellyttää 

kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat 

toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn 

on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, 

joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. 

Voimassa olevaa poikkeusta EU:n 

päästökauppajärjestelmässä asetetuista 

velvoitteista olisi siksi jatkettava 

kolmansiin maihin suuntautuvien ja niistä 

saapuvien lentojen osalta, kunnes ICAOn 

(5) Kun otetaan huomioon 

lokakuussa 2016 pidetyssä ICAOn 

39. yleiskokouksessa annettu 

päätöslauselma, joka koskee 

maailmanlaajuisen markkinaperusteisen 

toimenpiteen täytäntöönpanoa 

vuodesta 2021 alkaen vuoden 2020 tasojen 

ylittävien kansainvälisen ilmailun 

päästöjen hyvittämiseksi, vuonna 2018 

ICAO aikoo hyväksyä standardeja ja 

suositeltuja menettelytapoja mainitun 

päätöslauselman täydentämiseksi ja 

maailmanlaajuisen järjestelmän täytäntöön 

panemiseksi. Kyseisen järjestelmän 

käytännön käyttöönotto edellyttää 

kuitenkin, että ICAOn osapuolet toteuttavat 

toimia kansallisella tasolla. Lisäksi ICAOn 

on kehitettävä hallinnointijärjestelyitä, 

joihin kuuluu myös rekisterijärjestelmä. 

Voimassa olevaa poikkeusta EU:n 

päästökauppajärjestelmässä asetetuista 

velvoitteista olisi siksi jatkettava vuoteen 

2021 kolmansiin maihin suuntautuvien ja 

niistä saapuvien lentojen osalta. Näin 

voidaan antaa lisäpontta ICAOssa 

tehtävälle työlle ja helpottaa ICAOn 

järjestelmän käyttöönottoa. Poikkeuksen 

pidentämisestä seuraa, että 

huutokaupattavien ja maksutta jaettavien 
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järjestelmän täytäntöönpanoa on 

tarkasteltu uudelleen. Näin voidaan antaa 

lisäpontta ICAOssa tehtävälle työlle ja 

helpottaa ICAOn järjestelmän 

käyttöönottoa. Poikkeuksen pidentämisestä 

seuraa, että huutokaupattavien ja maksutta 

jaettavien päästöoikeuksien, myös 

erityisestä varannosta jaettavien 

päästöoikeuksien, määrien olisi oltava 

samat kuin vuonna 2016 ja oikeassa 

suhteessa palautusvelvollisuuden 

vähentämiseen. 

päästöoikeuksien, myös erityisestä 

varannosta jaettavien päästöoikeuksien, 

määrien olisi oltava samat kuin vuonna 

2016 ja oikeassa suhteessa 

palautusvelvollisuuden vähentämiseen. 

Ilmailualan hiilidioksidipäästöjen 

käsittelemiseksi unionin olisi jatkettava 

työtä jäsenvaltioiden tukemiseksi niin, että 

päästöoikeuksien huutokaupasta saadut 

tulot voidaan käyttää sellaisiin 

hankkeisiin kuin SESAR ja Clean Sky ja 

muihin innovoiviin hankkeisiin. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Tarkistus  41 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Unionin tasolla on hyväksytty 

useita säädöksiä, joiden tarkoituksena 

on estää Euroopan ilmatilan 

pirstoutuminen, jotta voidaan lisätä 

ilmaliikenteen sujuvuutta ja ilmatilan 

käytön valvontaa ja näin vähentää 

päästöjä. CORSIA-järjestelmä olisi 

unionissa katsottava osaksi ICAOn 

toimenpidekokonaisuutta yhdessä sen 

kanssa, että jäsenvaltiot panevat 

kaikilta osin täytäntöön yhtenäistä 

eurooppalaista ilmatilaa koskevan 

lainsäädännön, SESAR-hankkeen, 

GNSS-järjestelmän käytön 

satelliittinavigointiin ja yhteiset 

teknologia-aloitteet, kuten Clean Sky I 

ja Clean Sky II. Kaikki 

päästöoikeuksien tulevasta 

huutokaupasta saadut tulot olisi 

varattava edellä mainittujen tutkimus- 

ja kehittämisohjelmien edistämiseen 

sekä yhteisiin hankkeisiin, joilla 

pyritään kehittämään joukko 

yhteentoimivia perusvalmiuksia 

kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä koskee 

erityisesti sellaisia perusvalmiuksia, 

joilla parannetaan 

lentosuunnistusinfrastruktuuria, 

lentosuunnistuspalvelujen tarjoamista 
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ja ilmatilan käyttöä, mitä 

eurooppalaisen ilmaliikenteen 

hallinnan yleissuunnitelman 

täytäntöönpano edellyttää. Komission 

olisi myös esitettävä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

jäsenvaltioiden toimista, joita ne ovat 

toteuttaneet maailmanlaajuisen 

markkinaperusteisen toimenpiteen 

täytäntöön panemiseksi, jotta 

vähennetään ilmailualan 

kasvihuonekaasupäästöjä, mukaan 

lukien jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 

N:o 525/2013 17 artiklan mukaisesti 

toimittamat tiedot tulojen käytöstä. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Tarkistus  42 

Peter Liese 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0258/2017 

Julie Girling 

EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun 

soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 

2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – -1 d alakohta (uusi) 

Direktiivi 2003/87/EY 

3 d artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 (-1 d) Korvataan 3 d artiklan 4 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 

tuloja käytetään. Kyseiset tulot olisi 

käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen 

EU:ssa ja kolmansissa maissa, muun 

muassa kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 

vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja 

kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa, 

vaikutusten lieventämiseen liittyvän 

tutkimuksen ja kehitystyön rahoittamiseen, 

ennen kaikkea ilmailun ja lentoliikenteen 

aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla 

vähäpäästöistä liikennettä sekä yhteisön 

järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien 

kulujen kattamiseen. Huutokaupasta 

saaduilla tuloilla olisi rahoitettava myös 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä edistävää 

maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien 

hävittämistä estäviä toimenpiteitä. ” 

Kaikki päästöoikeuksien huutokaupasta 

saadut tulot on käytettävä 

ilmastonmuutoksen torjumiseen unionissa 

ja kolmansissa maissa, muun muassa 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 

ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 

sopeutumiseen unionissa ja kolmansissa 

maissa, etenkin kehitysmaissa, vaikutusten 

lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja 

kehitystyön rahoittamiseen, erityisesti 

myös ilmailun ja lentoliikenteen aloilla, 

päästöjen vähentämiseen tukemalla 

vähäpäästöistä liikennettä sekä unionin 

järjestelmän hallinnoinnista aiheutuvien 

kulujen kattamiseen ja yhteisten 

hankkeiden rahoittamiseen ilmailualan 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi, kuten SESAR-yhteisyritys 

ja yhteiset Clean Sky -teknologia-aloitteet, 

ja muihin aloitteisiin, joilla 

mahdollistetaan GNSS-järjestelmän laaja 

käyttö satelliittinavigoinnissa ja 

mahdollistetaan yhteentoimivat valmiudet 

kaikissa jäsenvaltioissa, erityisesti 

sellaiset valmiudet, joilla parannetaan 
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yhteistä lentosuunnistusinfrastruktuuria, 

lentosuunnistuspalvelujen tarjoamista ja 

ilmatilan käyttöä. Huutokaupasta saaduilla 

tuloilla voidaan rahoittaa myös 

energiatehokkuutta ja uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä edistävää 

maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien 

hävittämistä estäviä toimenpiteitä. On 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

jäsenvaltioihin, jotka käyttävät tuloja 

tutkimus- ja innovointiohjelmien tai -

aloitteiden yhteisrahoitukseen 

yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman 

mukaisesti. Jäsenvaltioiden on 

ilmoitettava komissiolle tämän kohdan 

perusteella toteuttamistaan toimista. 

Tämän direktiivin mukaisesta 

päästöoikeuksien huutokaupasta saatujen 

tulojen käyttöä koskeva avoimuus on 

olennaista unionin sitoumusten 

tukemisessa.” 

Or. en 

 

 

 


