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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä asuu suuren lentokentän lähellä ja haluaisi, että lentokoneiden 
päästöihin puututaan samalla tavalla kuin ajoneuvojen dieselpäästöihin. Hän pyytää EU:n 
laajuisia raja-arvoja lentokoneiden päästöille lentokenttien lähellä asuvien ihmisten terveyden 
suojelemiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2018. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. heinäkuuta 2019

Ympäristön suojelu kuuluu keskeisenä EU:n politiikkaan, kuten kerrotaan ilmailustrategiaa 
koskevassa komission tiedonannossa1, johon kuuluu myös sellaisten toimien hyväksyminen, 
joilla puututaan erilaisten siirtotoimenpiteiden, mukaan lukien ilmailun, planeetalle ja sen 
asukkaille aiheuttamiin vaikutuksiin. Euroopan unioni on toistuvasti vakuuttanut 
sitoutumistaan kestävään kehitykseen2, kuten kuvataan EU:n pitkän aikavälin 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisstrategiassa, joka hyväksyttiin marraskuussa 2018.

On syytä huomata, että ilmakuljetuksen maailmanlaajuisuuden vuoksi ilmailun 
ympäristövaikutuksia lieventävät toimenpiteet, kuten parantuneet ilmailuteknologiat, tulisi 
muista kuljetustavoista (kuten maaliikenteestä) poiketen käsitellä kansainvälisellä tasolla. 
Näin ollen moottorien päästöjen vähentämiseen tarkoitetuista standardeista, kuten muistakin 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1
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ympäristötoimista päättävät Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), johon kuuluu 
192 jäsentä, toimivaltaiset elimet. Kun standardeista on päästy sopimukseen, ne ovat 
voimassa jokaisessa ICAOn jäsenvaltiossa mahdollisine poikkeusilmoituksineen. 
Käytännössä standardit ovat voimassa maailmanlaajuisesti. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja 
Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) 
2018/11393 mukaisesti unionin jäsenvaltioiden ja valmistajien on noudatettava ICAO:n 
nykyisiä standardeja yhtenäisesti ja muutoksitta. Kun standardeja arvioidaan, komissiota 
kehotetaan mukauttamaan myös viittaukset säädökseen (EU) 2018/1139.

Tulevina kuukausina komissio aikoo hyväksyä uuden lainsäädännön komission asetuksen 
(EU) N:o 748/20124 muuttamisesta. Asetus käsitteli asiaa jo ennen kuin asetus (EU) 
2018/1139 tuli voimaan. Tulevan lainsäädännön päätavoite on vähentää ilmailun vaikutusta 
ilmastonmuutokseen ja paikalliseen ilmanlaatuun viittaamalla uusiin ICAO-standardeihin, 
kuten lentokoneiden hiilidioksidistandardiin ja moottorin haihtumattomien pienhiukkasten 
(PM) päästöstandardiin. Tämä on ensimmäinen maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjä 
hallinnoiva muotoilusertifiointistandardi millään teollisuudenalalla. Noudattaakseen sitä 
moottorinvalmistajien on kehitettävä tehokkaimpia mahdollisia moottoriteknologioita.

Lisäksi komissio rahoittaa tutkimuksensa ja kehitysohjelmiensa kautta projekteja, joilla 
pyritään parantamaan lentokonemoottoriteknologioita. Lisätietoja: www.Cleansky.eu.

Päätelmät

Toimet ilmanlaadulle haitallisiin vaikutuksiin puuttumiseksi ovat tärkeä osa komission 
ilmailustrategiaa. Komissio pyrkii jatkuvasti hyödyntämään tehokasta EU-lainsäädäntöä, 
jonka tarkoitus on suojella kansalaisia ilmailun ympäristövaikutuksilta ja rohkaista sijoitusten 
kautta kaikille ilmailun aloille soveltuvien vihreiden teknologioiden kehittämistä.

Komissio kehottaa vetoomuksen esittäjää tutustumaan Euroopan ilmailualan 
ympäristökatsaukseen, joka on saatavilla verkkosivuilla: https://www.easa.europa.eu/eaer, 
josta löytyy lisätietoja Euroopan tähän asiaan liittyvistä toimista. 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4. heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-
ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 
376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
PE/2/2018/REV/1, EUVL L 212, 21.12.2018, s. 1–122.
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sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUVL L 224, 
21.8.2012, s. 1–85.
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