
AM\722693FI.doc PE406.000v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2006/0304(COD)

8.5.2008

TARKISTUKSET
47 - 84

Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn
Peter Liese
(PE404.735v01-00)

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan 
sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 
järjestelmään

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
(5058/2008 – C6-000072008 – 2006/0304(COD))



PE406.000v01-00 2/32 AM\722693FI.doc

FI

AM_Com_LegRecomm



AM\722693FI.doc 3/32 PE406.000v01-00

FI

Tarkistus 47
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(16) Ilmailu vaikuttaa ilmastoon 
maailmanlaajuisesti, koska siitä aiheutuu 
hiilidioksidi-, typenoksidi-, vesihöyry-, 
sulfaattihiukkas- ja nokihiukkaspäästöjä. 
IPCC on arvioinut, että ilmailun 
kokonaisvaikutukset tällä hetkellä ovat 
kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin 
sen aikaisempien pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. 
Uusimpien yhteisön tutkimusten mukaan 
ilmailun kokonaisvaikutukset saattavat olla 
kaksi kertaa suuremmat kuin pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Missään 
näistä arvioista ei kuitenkaan oteta
huomioon cirrus-pilvien vaikutusta, joita 
koskevat arviot ovat erittäin epävarmoja. 
EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 
2 kohdan mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen. Tieteen 
edistymistä odotettaessa kaikki ilmailun 
vaikutukset olisi otettava huomioon 
mahdollisimman laajalti.
Typenoksidipäästöjä käsitellään muissa
komission vuonna 2008 antamissa 
lainsäädäntöehdotuksissa.

(16) Ilmailu vaikuttaa ilmastoon 
maailmanlaajuisesti, koska siitä aiheutuu 
hiilidioksidi-, typenoksidi-, vesihöyry-, 
sulfaattihiukkas- ja nokihiukkaspäästöjä. 
IPCC on arvioinut, että ilmailun 
kokonaisvaikutukset tällä hetkellä ovat 
kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin 
sen aikaisempien pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. 
Uusimpien yhteisön tutkimusten mukaan 
ilmailun kokonaisvaikutukset saattavat olla 
kaksi kertaa suuremmat kuin pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Missään 
näistä arvioista ei kuitenkaan oteta 
huomioon cirrus-pilvien vaikutusta, joita 
koskevat arviot ovat erittäin epävarmoja. 
EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 
2 kohdan mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen, ja tästä syystä
kaikki ilmailun vaikutukset olisi otettava 
huomioon mahdollisimman laajalti.
Ilmaliikenteen hallintaviranomaisten olisi 
sovellettava tehokkaita toimenpiteitä 
tiivistymisjuovien ja cirrus-pilvien 
muodostumisen ehkäisemiseksi 
muuttamalla lentoreittejä niin, että 
varmistetaan, että lennot eivät kulje 
sellaisten alueiden kautta, joilla tällaisten 
pilvien muodostumista on ilmakehän 
erityisolosuhteiden vuoksi odotettavissa. 
Lisäksi niiden olisi voimakkaasti 
edistettävä tutkimusta, joka koskee 
tiivistymisjuovien ja cirrus-pilvien 
muodostumista, muun muassa tehokkaita 
lieventämiskeinoja (esimerkiksi 
polttoaine, moottorit, ilmaliikenteen 
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hallinta), jotka eivät vaikuta kielteisesti 
muihin ympäristötavoitteisiin. Erityisesti 
ilmailun typenoksidien päästöjä 
käsitteleviä komission
lainsäädäntöehdotuksia odotettaessa 
jokaiseen ympäristöön pääsevään 
hiilidioksiditonniin olisi sovellettava 
kerrointa.

Or. de

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistukset 10 ja 65).

Tarkistus 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(17) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä, jolla 
määritellään ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä ja ilma-alusten käyttäjille 
jaettavien päästöoikeuksien määrä. Osa 
päästöoikeuksista jaetaan huutokaupalla 
komission laatimien sääntöjen mukaisesti. 
Päästöjä olisi siirrettävä erityisvarantoon 
uusien ilma-alusten käyttäjien markkinoille 
pääsyn varmistamiseksi ja niiden ilma-
alusten käyttäjien avustamiseksi, joiden 
suoritteet tonnikilometreinä kasvavat 
jyrkästi. Toimintansa lopettaville 
ilma-alusten käyttäjille olisi myönnettävä 
päästöoikeuksia sen kauden loppuun 
saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia 
päästöoikeuksia.

(17) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä, jolla 
määritellään ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä ja ilma-alusten käyttäjille 
jaettavien päästöoikeuksien määrä. Osa 
päästöoikeuksista jaetaan huutokaupalla 
komission laatimien sääntöjen mukaisesti.
Vuodesta 2013 eteenpäin kaikki 
päästöoikeudet huutokaupataan. Päästöjä 
olisi siirrettävä erityisvarantoon uusien 
ilma-alusten käyttäjien markkinoille 
pääsyn varmistamiseksi ja niiden 
ilma-alusten käyttäjien avustamiseksi, 
joiden suoritteet tonnikilometreinä 
kasvavat jyrkästi. Toimintansa lopettaville 
ilma-alusten käyttäjille olisi myönnettävä 
päästöoikeuksia sen kauden loppuun 
saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia 
päästöoikeuksia.

Or. en
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(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 75 ja 87) 

Perustelu

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 49
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(17) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä, jolla 
määritellään ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä ja ilma alusten käyttäjille 
jaettavien päästöoikeuksien määrä. Osa 
päästöoikeuksista jaetaan huutokaupalla 
komission laatimien sääntöjen mukaisesti.
Päästöjä olisi siirrettävä erityisvarantoon 
uusien ilma-alusten käyttäjien markkinoille 
pääsyn varmistamiseksi ja niiden 
ilma alusten käyttäjien avustamiseksi,
joiden suoritteet tonnikilometreinä 
kasvavat jyrkästi. Toimintansa lopettaville 
ilma-alusten käyttäjille olisi myönnettävä 
päästöoikeuksia sen kauden loppuun 
saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia 
päästöoikeuksia.

(17) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä, jolla 
määritellään ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä ja ilma-alusten käyttäjille 
jaettavien päästöoikeuksien määrä. 
Päästöjä olisi siirrettävä erityisvarantoon 
uusien ilma-alusten käyttäjien markkinoille 
pääsyn varmistamiseksi ja niiden 
ilma-alusten käyttäjien avustamiseksi, 
joiden suoritteet tonnikilometreinä 
kasvavat jyrkästi. Toimintansa lopettaville 
ilma-alusten käyttäjille olisi myönnettävä 
päästöoikeuksia sen kauden loppuun 
saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia 
päästöoikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 50
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(17 a) Ilmailu on paljon energiaa käyttävä 
teollisuudenala neuvoston direktiivin 
2003/96/EY mukaisesti. Toteutuskelpoisen 
polttoainevaihtoehdon puuttuessa ilmailu 
on täysin riippuvainen kerosiinista 
energiahuollossaan, ja sen 
päästövähennyskustannukset ovat 
kaikista teollisuuden aloista korkeimmat. 
Lisäksi lentoyhtiöiden mahdollisuudet 
siirtää päästöoikeuksista aiheutuvat 
kustannukset asiakkailleen ovat erittäin 
rajalliset.
Ilmailu on alttiina kansainväliselle 
kilpailulle, joten niin kauan kuin 
maailmanlaajuisista toimenpiteistä 
ilmailun kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi ei ole sovittu, on olemassa 
suuri vaara, että liikenne ja hiilipäästöt 
johdetaan muualle. Korkean 
huutokaupattavan osuuden soveltaminen 
ilmailualaan EU:n 
päästökauppajärjestelmän yhteydessä 
lisäisi tätä vaaraa. Tästä syystä 
huutokauppaa olisi käytettävä ainoastaan 
lentoliikenteen päästökauppajärjestelmän 
hallinnollisten kustannusten kattamiseen.

Or. en
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Tarkistus 51
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19) Ilmailu lisää ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa yleistä 
ilmastonmuutosvaikutusta, ja ilma-alusten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
ympäristövaikutuksia voidaan lieventää 
ilmastonmuutosta hillitsevillä 
toimenpiteillä EU:ssa ja kolmansissa 
maissa ja rahoittamalla vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
mukautumiseen liittyvää tutkimusta ja 
kehitystyötä. Jäsenvaltioiden omia julkisia 
menoja koskevat päätökset ovat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kunkin 
jäsenvaltion asia. Tämän lähtökohdan 
noudattamista rajoittamatta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 
tuloja tai jäsenvaltioiden budjettiin 
liittyvien perusperiaatteiden, kuten 
yhtenäisyyden ja yleiskatteisuuden, 
edellyttämä vastaava määrä olisi 
käytettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja 
kolmansissa maissa, vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen ja 
kehitystyön rahoittamiseen ja järjestelmän 
hallintokustannusten kattamiseen. Tähän 
voisi sisältyä ympäristöä säästävien 
liikennemuotojen käyttöä edistäviä toimia. 
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
erityisesti rahoitettava energiatehokkuutta 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa 
sekä metsien hävittämistä estäviä ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavia 
toimenpiteitä. Tässä direktiivissä olevat 
tulojen käyttöä koskevat säännökset eivät 
rajoita mahdollisia päätöksiä 
päästöoikeuksien huutokaupasta 

(19) Ilmailu lisää ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa yleistä 
ilmastonmuutosvaikutusta, ja ilma-alusten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
ympäristövaikutuksia voidaan lieventää 
ilmastonmuutosta hillitsevillä 
toimenpiteillä EU:ssa ja kolmansissa 
maissa ja rahoittamalla vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
mukautumiseen liittyvää tutkimusta ja 
kehitystyötä. Jäsenvaltioiden omia julkisia 
menoja koskevat päätökset ovat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kunkin 
jäsenvaltion asia. 
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saatavien tulojen käytöstä direktiivin 
2003/87/EY yleisen tarkistamisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19) Ilmailu lisää ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa yleistä
ilmastonmuutosvaikutusta, ja ilma-alusten 
kasvihuonekaasupäästöjen 
ympäristövaikutuksia voidaan lieventää 
ilmastonmuutosta hillitsevillä 
toimenpiteillä EU:ssa ja kolmansissa 
maissa ja rahoittamalla vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
mukautumiseen liittyvää tutkimusta ja
kehitystyötä. Jäsenvaltioiden omia julkisia 
menoja koskevat päätökset ovat 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
kunkin jäsenvaltion asia. Tämän 
lähtökohdan noudattamista rajoittamatta 
päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 
tuloja tai jäsenvaltioiden budjettiin 
liittyvien perusperiaatteiden, kuten 
yhtenäisyyden ja yleiskatteisuuden, 
edellyttämä vastaava määrä olisi 
käytettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja 
kolmansissa maissa, vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen ja 
kehitystyön rahoittamiseen ja järjestelmän 
hallintokustannusten kattamiseen. Tähän 
voisi sisältyä ympäristöä säästävien 
liikennemuotojen käyttöä edistäviä toimia.
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
erityisesti rahoitettava energiatehokkuutta 

(19) Ilmailu lisää ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa yleistä 
ilmastonmuutosvaikutusta. 
Päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 
tuloja olisi käytettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin mukautumiseen unionissa ja 
kolmansissa maissa, erityisesti 
kehitysmaissa, sekä vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
mukautumiseen liittyvän tutkimuksen ja 
kehitystyön rahoittamiseen. 
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
erityisesti rahoitettava energiatehokkuutta 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä 
metsien hävittämistä estäviä ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavia 
toimenpiteitä. Jotta voitaisiin jossakin 
määrin vähentää kansalaisiin kohdistuvia 
rasitteita, päästöoikeuksien huutokaupasta
saatuja tuloja olisi käytettävä myös 
ympäristöystävällisille kuljetusmuodoille, 
kuten rautatie- ja linja-autoliikenteelle, 
asetettujen verojen ja maksujen 
pienentämiseen. Niitä olisi käytettävä 
myös jäsenvaltioille tämän direktiivin
hallinnoinnista aiheutuvien perusteltujen 
kustannusten kattamiseen. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää kyseisiä tuloja myös 
lieventämään tai jopa poistamaan 
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ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa sekä 
metsien hävittämistä estäviä ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavia 
toimenpiteitä. Tässä direktiivissä olevat 
tulojen käyttöä koskevat säännökset eivät 
rajoita mahdollisia päätöksiä
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavien 
tulojen käytöstä direktiivin 2003/87/EY 
yleisen tarkistamisen yhteydessä.

syrjäisimpien alueiden yhteyksiin ja 
kilpailukykyyn liittyviä ongelmia sekä 
julkisen palvelun velvoitteisiin liittyviä 
ongelmia, joita tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta aiheutuu. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle tässä yhteydessä toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 14)

Perustelu

Tarkistuksen perustana on esittelijän esittämä tarkistus 11, mutta siinä esitetään uudestaan 
nimenomainen viittaus toimenpiteisiin, jotka koskevat metsien häviämisen torjumista ja 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävän maailmanlaajuisen 
rahaston (GEEREF) rahoitusta. 

Tarkistus 53
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(20) Varojen käyttöä koskevat säännökset 
olisi annettava tiedoksi komissiolle. 
Tällainen ilmoitus ei vapauta 
jäsenvaltioita EY:n 
perustamissopimuksen 88 artiklan 
3 kohdassa määrätystä velvollisuudesta 
ilmoittaa tietyistä kansallisista 
toimenpiteistä. Tämän direktiivin ei tulisi 
vaikuttaa EY:n perustamissopimuksen 
87 ja 88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulokseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(33 a) Tämä direktiivi ei estä 
jäsenvaltioita ylläpitämästä tai ottamasta 
käyttöön muita täydentäviä ja 
rinnakkaisia politiikkoja tai toimenpiteitä, 
joilla pyritään vähentämään ilmailualan 
kokonaisvaikutusta ilmastonmuutokseen.

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 18)

Tarkistus 55
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän 
tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 
2012 välillä jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
100 prosenttia ilmailun aiemmista 
päästöistä.
2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun 
perusteella ei tehdä mitään muutoksia, 
kunakin sitä seuraavana kautena ilma-
alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
100 prosenttia ilmailun aiemmista 
päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien 
vuosien määrällä. 

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä 
mitään muutoksia, kunakin sitä seuraavana 
kautena ilma-alusten käyttäjille 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä on 100 prosenttia ilmailun 
aiemmista päästöistä kerrottuna kauteen 
kuuluvien vuosien määrällä, johon lisätään 
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vuosittain 5 prosentin kasvu.

Or. de

Perustelu

Ilmailutoiminnan kattavaa päästökauppaa ei ole järkevää aloittaa päästökauppajärjestelmän 
toisen kauden viimeisenä vuotena, vaan uuden, vuonna 2013 alkavan kauden alusta. Tästä 
syystä ehdotetaan ensimmäisen kohdan poistamista.

Toisessa kohdassa 100 prosentin kokonaismäärässä olisi otettava huomioon EU:n 
lentoliikenteen vuosittainen kasvu, joka on keskimäärin 5 prosenttia pitkällä aikavälillä 
mitattuna. Näin ilma-alusten käyttäjille myönnettävien päästöoikeuksien määrä olisi kasvun 
huomioon ottamiseksi 105 prosenttia vuonna 2013, 110 prosenttia vuonna 2014 jne.

Tarkistus 56
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän
tammikuuta 2012 ja 31 päivän joulukuuta 
2012 välillä jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
100 prosenttia ilmailun aiemmista 
päästöistä.

1. Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän
tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 
2012 välillä jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
90 prosenttia ilmailun aiemmista 
vuosittaisista päästöistä.

Or. de

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 61)

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 61).
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Tarkistus 57
Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä 
mitään muutoksia, kunakin sitä seuraavana 
kautena ilma-alusten käyttäjille 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä on 100 prosenttia ilmailun 
aiemmista päästöistä kerrottuna kauteen 
kuuluvien vuosien määrällä. 

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, kunakin sitä 
seuraavana kautena vuosittain 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
määrä vähenee lineaarisesti 
päästökauppajärjestelmän piiriin
kuuluviin päästöihin sovellettavan yleisen 
vähennystavoitteen mukaisesti, kun 
vertailuarvona käytetään 1 kohdassa 
vahvistettua vuosittaista arvoa. 

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 13 ja 61)

Perustelu

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen, jolla tasoitetaan ero 
päästökauppajärjestelmän yleiseen vähennystavoitteeseen, kun vertailuarvona käytetään 
vuotta 1990.

Tarkistus 58
Caroline Lucas

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, mikäli 30 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun 

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ja, kunakin sitä 
seuraavana kautena vuosittain
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uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä 
mitään muutoksia, kunakin sitä 
seuraavana kautena ilma-alusten 
käyttäjille myönnettävien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
100 prosenttia ilmailun aiemmista 
päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien 
vuosien määrällä.

myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien
määrä vähenee lineaarisesti 30 prosentin 
vähennystavoitteen mukaisesti, kun 
vertailuarvona käytetään 1 kohdassa 
vahvistettua vuosittaista arvoa.

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 13 ja 61)

Perustelu

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen, jolla tasoitetaan ero 
päästökauppajärjestelmän yleiseen vähennystavoitteeseen, kun vertailuarvona käytetään 
vuotta 1990. Päästökauppajärjestelmän tarkistamista koskevassa ehdotuksessa säädetään 
automaattisesta eron tasoittamisesta kohti 30 prosentin vähennystavoitetta, joka olisi 
vahvistettava myös ilmailualalle.

Tarkistus 59
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 c artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuna, 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavana kautena ja, 
mikäli 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelun perusteella ei tehdä 
mitään muutoksia, kunakin sitä 
seuraavana kautena ilma-alusten 
käyttäjille myönnettävien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 
100 prosenttia ilmailun aiemmista 
päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien 
vuosien määrällä. 

2. Vuodesta 2013 alkaen vuosittain 
myönnettävien päästöoikeuksien 
lukumäärää vähennetään lineaarisesti 
1 kohdassa vahvistetusta arvosta. 
Lukumäärää vähennetään lineaarisesti 
X prosenttia vuosittain EU:n 
päästökauppajärjestelmän tarkistuksen 
mukaisesti. 

Or. de
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Perustelu

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tarkistuksen, joka johtaa päästöoikeuksien 
kokonaismäärän tarkistukseen vuoden 2012 jälkeen, siten että määrää vähennetään 
20-30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Ilmailu olisi asetettava samaan asemaan muiden 
alojen kanssa, joten siihen olisi tehtävä päästökauppajärjestelmän tarkistamisen edellyttämät 
muutokset.

Tarkistus 60
Chris Davies

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on 10 prosenttia
päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla.

1. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on 100 prosenttia
päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla.

Or. en

Perustelu

Huutokaupan käytöstä päästöoikeuksien jakamiseksi annetut ohjeet ovat selvät: Jos 
kustannukset voidaan siirtää kuluttajille ja jos ei ole vaarana, että liikkeenharjoittajat 
menettävät tuloja kilpailijoille, huutokauppaa voidaan käyttää. Tässä tapauksessa 
huutokaupan kaikki kustannukset voidaan siirtää suoraan matkustajille, joiden matkasta 
hiilidioksidipäästöt aiheutuvat, ja samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin lentoyhtiöihin. Tästä 
syystä ei ole mitään syytä, miksi huutokauppaa ei käytettäisi heti, kun siihen vain on 
mahdollisuus. 

Tarkistus 61
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 1 kohta
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on 10 prosenttia
päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla.

1. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on 25 prosenttia
päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla.

Or. de

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 74)

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 74).

Tarkistus 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä osana tämän direktiivin 
yleistä uudelleentarkastelua.

2. Myöhempinä kausina kaikki 
päästöoikeudet huutokaupataan. 

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 75 ja 87)

Perustelu

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
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direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 63
Chris Davies

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä osana tämän direktiivin 
yleistä uudelleentarkastelua.

2. Seuraavana kautena huutokaupattava 
osuus nostetaan 100 prosenttiin.

Or. en

Perustelu

Huutokaupan käytöstä päästöoikeuksien jakamiseksi annetut ohjeet ovat selvät: Jos 
kustannukset voidaan siirtää kuluttajille ja jos ei ole vaarana, että liikkeenharjoittajat 
menettävät tuloja kilpailijoille, huutokauppaa voidaan käyttää. Tässä tapauksessa 
huutokaupan kaikki kustannukset voidaan siirtää suoraan matkustajille, joiden matkasta 
hiilidioksidipäästöt aiheutuvat, ja samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin lentoyhtiöihin. Tästä 
syystä ei ole mitään syytä, miksi huutokauppaa ei käytettäisi täysin jo varhaisessa vaiheessa. 

Tarkistus 64
Françoise Grossetête

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä osana tämän direktiivin 

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitetun huutokaupattavan osuuden on 
katettava vähintään hallinnolliset 
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yleistä uudelleentarkastelua. kustannukset, eikä se saa ylittää 
10:tä prosenttia päästöoikeuksista.

Or. fr

Perustelu

Yleisen direktiivin tarkistamisella vahvistetaan päästökauppajärjestelmän yleinen kehys, 
mutta siinä ei käsitellä erikseen eri aloja. Olisi epäjohdonmukaista säätää huutokaupattavan 
osuuden määrästä tässä vaiheessa, kun sen määritelmää ja ehtojakaan ei vielä tiedetä. On 
parempi odottaa yleisen direktiivin suunnannäyttöä, ennen kuin suunnitellaan erityisen 
järjestelmän mukauttamista muihin aloihin.

Tarkistus 65
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä osana tämän direktiivin 
yleistä uudelleentarkastelua.

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
lisätään muilla aloilla huutokaupattavan 
enimmäisosuuden mukaisesti.

Or. de

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 75 ja 87)

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistukset 75 ja 87).

Tarkistus 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 d artikla – 2 kohta



PE406.000v01-00 18/32 AM\722693FI.doc

FI

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä osana tämän direktiivin 
yleistä uudelleentarkastelua.

2. Myöhempinä kausina 1 kohdassa 
tarkoitettua huutokaupattavaa osuutta 
voidaan lisätä huutokaupalla myytävien 
oikeuksien kansainvälisesti sovittuun 
enimmäisprosenttiosuuteen saakka.

Or. de

Perustelu

Huutokaupalla myytävien päästöoikeuksien prosenttiosuutta olisi voitava nostaa ainoastaan 
kansainvälisesti sovittuun enimmäismäärään saakka, jotta voitaisiin välttää kilpailun 
vääristyminen maailmanlaajuisella tasolla. 

Tarkistus 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 e artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Ilma-alusten käyttäjät voivat hakea 
maksutta jaettavia ilmailun päästöoikeuksia 
kullekin 3 c artiklassa tarkoitetulle 
kaudelle. Hakemus voidaan tehdä 
toimittamalla hallinnoivan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen 
ilma-aluksen käyttäjän harjoittamaa 
liitteessä I mainittua ilmailutoimintaa 
koskevat todennetut tonnikilometritiedot 
kyseiseltä tarkkailuvuodelta. Tässä 
artiklassa tarkkailuvuodella tarkoitetaan 
kalenterivuotta, joka päättyy 24 kuukautta 
ennen hakemuksen kohteena olevan 
kauden alkua liitteiden IV ja V 
mukaisesti, tai 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kauden osalta vuotta 2010. 
Hakemus on tehtävä vähintään 
21 kuukautta ennen hakemuksen 
kohteena olevan kauden alkua, tai 

1. Ilma-alusten käyttäjät voivat hakea 
maksutta jaettavia ilmailun päästöoikeuksia 
3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
kaudelle. Hakemus voidaan tehdä 
toimittamalla hallinnoivan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen 
ilma-aluksen käyttäjän harjoittamaa 
liitteessä I mainittua ilmailutoimintaa 
koskevat todennetut tonnikilometritiedot 
kyseiseltä tarkkailuvuodelta. Tässä 
artiklassa tarkkailuvuodella tarkoitetaan 
3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden 
osalta vuotta 2010. Hakemus on tehtävä 
vuoden 2011 maaliskuun 31 päivään 
mennessä.
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3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kauden osalta vuoden 2011 maaliskuun 
31 päivään mennessä.

Or. en

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 75 ja 87)

Perustelu

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 e artikla – 3 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) kyseisellä kaudella maksutta 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
määrän vähentämällä b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen päästöoikeuksien määrän a 
alakohdassa päätetystä päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä; ja

(d) jäljempänä 3 c artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla kaudella maksutta 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
määrän vähentämällä b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen päästöoikeuksien määrän 
a alakohdassa päätetystä päästöoikeuksien 
kokonaismäärästä; sekä

Or. en
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(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 75 ja 87)

Perustelu

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
3 f artikla – 1 kohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Kunakin 3 c artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna kautena 3 % jaettavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä on 
siirrettävä erityisvarantoon sellaisia ilma-
alusten käyttäjiä varten,

1. Kunakin 3 c artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna kautena 3 % jaettavien 
päästöoikeuksien kokonaismäärästä on 
siirrettävä erityisvarantoon sellaisia ilma-
alusten käyttäjiä varten, jotka aloittavat 
liitteen I soveltamisalaan kuuluvan 
ilmailutoiminnan sen tarkkailuvuoden 
jälkeen, jota koskevat tonnikilometritiedot 
3 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta 
kaudelta on toimitettu 3 e artiklan 
1 kohdan nojalla ja joiden a alakohdan 
mukainen toiminto tai b alakohdan 
mukainen lisätoiminta ei ole kokonaan tai 
osittain jatkoa toisen ilma-aluksen 
käyttäjän aikaisemmin suorittamalle 
ilmailualan toiminnolle.

a) jotka aloittavat liitteen I 
soveltamisalaan kuuluvan 
ilmailutoiminnan sen tarkkailuvuoden 
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jälkeen, jota koskevat tonnikilometritiedot 
3 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta 
kaudelta on toimitettu 3 e artiklan 
1 kohdan nojalla; tai
b) joiden tonnikilometritiedoissa on 
tapahtunut keskimäärin yli 18 prosentin 
kasvu sen tarkkailuvuoden, jota koskevat 
tonnikilometritiedot 3 c artiklan 
2 kohdassa tarkoitetulta kaudelta on 
toimitettu 3 e artiklan 1 kohdan nojalla, ja 
kyseisen kauden toisen kalenterivuoden 
välillä;
ja joiden a alakohdan mukainen toiminto 
tai b alakohdan mukainen lisätoiminta ei 
ole kokonaan tai osittain jatkoa toisen 
ilma-aluksen käyttäjän aikaisemmin 
suorittamalle ilmailualan toiminnolle.

Or. en

Perustelu

Neuvoston yhteisessä kannassaan esittämällä säännöksellä on kielteinen vaikutus ympäristön 
kannalta. Ei ole selvää, mikä toiminnan harjoittaja hyötyy siitä, joten ehdotamme sen 
poistamista. 

Tarkistus 70
Peter Liese

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 1 a kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1 a. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on kunakin 3 c artiklassa
tarkoitettuna kautena annettava kunkin 
ilma-aluksen käyttäjän käyttää 
hanketoiminnoista saatuja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä. Edellä 
3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
kauden aikana ilma-alusten käyttäjät 

1a. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on kunakin 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuna kautena annettava 
kunkin ilma-aluksen käyttäjän käyttää
III luvun mukaisesti myönnettyjä 
oikeuksia, hanketoiminnoista saatuja
päästövähennysyksiköitä ja sertifioituja 
päästövähennyksiä tiettyyn 
prosenttiosuuteen saakka niistä 
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voivat käyttää sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä 15 prosenttiin
saakka niistä päästöoikeuksista, jotka ilma-
alusten käyttäjien on palautettava 
12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

päästöoikeuksista, jotka ilma-alusten 
käyttäjien on palautettava 12 artiklan 
2 a kohdan mukaisesti; prosenttiosuus on 
50 prosenttia asianomaisena ajanjaksona 
huutokaupattavien päästöoikeuksien 
määrästä.

Seuraavien kausien osalta prosenttiosuus 
päätetään hanketoiminnoista saatujen 
sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden käytön 
määrittämismenettelyn mukaisesti osana 
tämän direktiivin tarkistamista ja ottaen 
huomioon kansainvälisen 
ilmastonmuutosta koskevan järjestelmän 
kehittäminen.

Seuraavien kausien osalta prosenttiosuus 
päätetään hanketoiminnoista saatujen 
sertifioitujen päästövähennysten ja 
päästövähennysyksiköiden käytön 
määrittämismenettelyn mukaisesti osana 
tämän direktiivin tarkistamista ja ottaen 
huomioon kansainvälisen 
ilmastonmuutosta koskevan järjestelmän 
kehittäminen.

Komissio julkaisee kyseisen 
prosenttiosuuden vähintään kuusi 
kuukautta ennen kunkin 3 c artiklassa 
tarkoitetun kauden alkua."

Komissio julkaisee kyseisen 
prosenttiosuuden vähintään kuusi 
kuukautta ennen kunkin 11 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kauden alkua.

Or. en

Perustelu

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
11 a artikla – 1 a kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"1 a. Jollei 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on kunakin 3 c artiklassa 
tarkoitettuna kautena annettava kunkin 
ilma-aluksen käyttäjän käyttää 
hanketoiminnoista saatuja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä. Edellä 
3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden 
aikana ilma-alusten käyttäjät voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä 15 prosenttiin
saakka niistä päästöoikeuksista, jotka ilma-
alusten käyttäjien on palautettava 
12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

"(1a) Jollei 3 kohdasta muuta johdu, 
jäsenvaltioiden on kunakin 3 c artiklassa 
tarkoitettuna kautena annettava kunkin 
ilma-aluksen käyttäjän käyttää 
hanketoiminnoista saatuja sertifioituja 
päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä. Edellä 
3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden 
aikana ilma-alusten käyttäjät voivat käyttää 
sertifioituja päästövähennyksiä ja 
päästövähennysyksiköitä 50 prosenttiin
saakka niistä päästöoikeuksista, jotka 
ilma-alusten käyttäjien on palautettava 
12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan tasapainottaa ilmailun ilmastonmuutosvaikutuksia ja todella parantaa 
maailman ilmastotilannetta, päästövähennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten 
käyttöä koskevaa prosenttiosuutta olisi korotettava tuntuvasti. 

Tarkistus 72
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
12 artikla – 2 a a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a a. Niin kauan kuin ei ole käytössä 
liitteessä I lueteltua ilmailualan toimintoa 
suorittavien ilma-alusten 
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typenoksidipäästöjen vähentämiseen 
kannustavia yhteisön toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan yhtä kunnianhimoinen 
ympäristönsuojelun taso kuin tällä 
direktiivillä, 2 a kohdan soveltamiseksi 
hiilidioksidin määrä, jonka ilma-aluksen 
käyttäjä voi päästää muiden oikeuksien 
kuin ilmailun päästöoikeuksien, 
sertifioidun päästövähennyksen tai 
päästövähennysyksikön nojalla, jaetaan 
3 artiklan a alakohdasta poiketen 
vaikutuskertoimella 2.

Or. de

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 41)

Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 41).

Tarkistus 73
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 14 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(2 a) Jos sääntöjä rikkovista 
lentoliikenteen harjoittajista 
julkaistavasta luettelosta käy ilmi, että 
sääntöjä noudattavia lentoliikenteen 
harjoittajia syrjitään ilmiselvästi, 
jäsenvaltioiden ja komission on 
toteutettava korjaavia toimia syrjinnän 
poistamiseksi, ennen kuin ne harkitsevat 
artiklan 5 kohtaa.

Or. en
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Tarkistus 74
Urszula Krupa

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 16 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
19 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"Standardoidusta ja suojatusta 
rekisterijärjestelmästä annetulla 
asetuksella varmistetaan, että 
ilma-alusten käyttäjien palauttamat 
päästöoikeudet, sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt siirretään 
jäsenvaltioiden poistotileille Kioton 
pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden 
osalta ainoastaan siltä osin kuin nämä 
päästöoikeudet, sertifioidut 
päästövähennykset ja 
päästövähennysyksiköt vastaavat 
jäsenvaltioiden kyseistä kautta koskevissa 
kansallisissa inventaarioraporteissa 
mainittuihin kansallisiin kokonaismääriin 
sisältyviä päästöjä.".

Asetuksessa on säädettävä siitä, että 
ilma-alusten käyttäjät voivat pyytää 
rekisteriviranomaistaan vaihtamaan 
II luvun mukaisesti myönnetyn 
päästöoikeuden III luvun mukaisesti 
myönnettyyn vastaavaan päästöoikeuteen. 
Viranomaisen on pyynnöstä tehtävä 
tällainen vaihto.

Or. en

Tarkistus 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
1 artikla – 18 kohta
Direktiivi 2003/87/EY
25 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2 a. Jos kolmansien maiden 
lentoliikenteen harjoittajia, jotka tarjoavat 
lentoliikenteen palveluja tietyllä 
maantieteellisellä alueella, ei sisällytetä 
EU:n järjestelmään, tasaveroisen 
kohtelun varmistamiseksi ja jotta voidaan 
tukea maailmanlaajuisen ratkaisun 
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löytämistä lentoliikenteen aiheuttamien 
päästöjen torjuntaan, myöskään 
Euroopan unionin lentoliikenteen 
harjoittajia ei sisällytetä tähän 
järjestelmään vastaavilla lentoreiteillä. 

Or. de

Perustelu

Suhteista kolmansiin maihin on parlamentin ja neuvoston yhteisen kannan mukaisesti 
säädettävä selkeästi, jotta voidaan välttää EU:n lentoyhtiöiden ja kolmansien maiden 
lentoyhtiöiden välisen kilpailun vääristyminen. 

Tarkistus 76
Peter Liese

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ennen …päivää …kuuta …*. 
Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä 
komissiolle. 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan 6 kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä. Niiden 
on ilmoitettava tästä viipymättä 
komissiolle.

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 18 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyys käy koko ajan selvemmäksi, kuten esim. 
IPPC-kertomuksista käy ilmi. Tästä syystä siirtymäkauden olisi oltava mahdollisimman lyhyt.
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Tarkistus 77
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – uusi alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"Vuonna 2012 toimintaan kuuluvat kaikki 
lennot, jotka saapuvat 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvan jäsenvaltion alueella sijaitsevalle 
lentopaikalle tai lähtevät sieltä.";

"Vuonna 2013 toimintaan kuuluvat kaikki 
lennot, jotka saapuvat 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvan jäsenvaltion alueella sijaitsevalle 
lentopaikalle tai lähtevät sieltä.";

Or. de

Perustelu

Ilmailutoiminnan kattavaa päästökauppaa ei ole järkevää aloittaa päästökauppajärjestelmän 
toisen kauden viimeisenä vuotena, vaan uuden, vuonna 2013 alkavan kauden alusta.

Tarkistus 78
Matthias Groote

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – uusi alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

"Vuonna 2012 toimintaan kuuluvat kaikki 
lennot, jotka saapuvat 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvan jäsenvaltion alueella sijaitsevalle 
lentopaikalle tai lähtevät sieltä.";

Tammikuun 1 päivästä 2011 alkaen
toimintaan kuuluvat kaikki lennot, jotka 
saapuvat perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvan jäsenvaltion 
alueella sijaitsevalle lentoasemalle tai 
lähtevät sieltä, ottaen huomioon 
syrjäisimpien alueiden ja 
Manner-Euroopan välisten lentojen 
erityistilanne.

Or. de

(Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 78)
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Perustelu

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus (tarkistus 78).

Tarkistus 79
John Bowis

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – taulukko – uusi toimintoluokka – a kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) muun kuin jäsenvaltion hallitsevaa 
monarkkia ja hänen perheenjäseniään,
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja 
ministereitä virallisella vierailulla 
kuljettavat lennot, jos tämä on osoitettu 
asianmukaisesti lentosuunnitelmassa;

(a) muun kuin jäsenvaltion hallitsevaa 
monarkkia ja hänen perheenjäseniään ja 
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja 
ministereitä virallisella vierailulla 
kuljettavat lennot, jos tämä on osoitettu 
asianmukaisesti lentosuunnitelmassa;

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin ja erityisesti valtion hallinnon pitäisi näyttää myönteistä esimerkkiä. Ehdotettu 
poikkeus olisi täysin vastoin useimpien hallitusten harjoittamaa politiikkaa ja yleisön odotuksia.

Tarkistus 80
Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – taulukko – uusi toimintoluokka – h a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(h a) lennot sellaisilla lentokoneilla, 
joiden suurin lentoonlähtöpaino on alle 
20 000 kiloa tai joiden suurin hyväksytty 
matkustajapaikkaluku on enintään 20, 
edellyttäen että näiden ilma-alusten 
käyttäjiin sovelletaan toimia, joilla 
saavutetaan vastaavia päästövähennyksiä 
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(tai yleisiä päästövähennystavoitteita);

Or. en

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 63.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään esittämään uudestaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
13. marraskuuta 2007 hyväksymän tarkistuksen 63 sisältö ja varmistamaan samalla 
yhdenmukaisuus päästökauppajärjestelmän tarkistuksen kanssa, jotta pieniin ilma-aluksiin 
voidaan soveltaa vaihtoehtoisia yksinkertaistettuja toimia, joilla on vähintään sama 
ympäristövaikutus kuin päästökauppajärjestelmällä.

Tarkistus 81
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – taulukko – uusi toimintoluokka – i a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(i a) EU:n ulkopuolisten alueiden väliset 
lennot, jotka pysähtyvät EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä syrjäisimmillä 
alueilla;

Or. en

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden, kuten Azoreiden, lentokentillä on nykyään paljon – ja tulevaisuudessa 
mahdollisesti enemmänkin – EU:n ulkopuolisten alueiden välistä liikennettä. 

Kyseinen liikenne saattaa olla äärimmäisen tärkeä paikalliselle taloudelle, erityisesti 
olemassa olevilla reiteillä, joista voidaan mainita esimerkkeinä Azoreiden Santa Marian 
kautta lennettävä Amman–Barbados-reitti, tai mahdollisilla tulevilla reiteillä, kuten 
Azoreiden kautta Kap Verden Salista Bostoniin lennettävällä reitillä. 

Tarkistuksella parannetaan yhteisen kannan tekstiä siltä kohtaa, joka ei sisältynyt 
ensimmäiseen käsittelyyn toimitettuun ehdotukseen, sillä komission (SEK(2006)1684) 
tekemässä vaikutusten arvioinnissa ei ollut arvioitu syrjäisimpien alueiden liikennettä 
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yhteisön ulkopuolisiin maihin.

Tarkistus 82
John Bowis

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – taulukko – uusi toimintoluokka – j kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

j) muut kuin EU:n jäsenvaltion hallitsevaa 
monarkkia ja hänen perheenjäseniään, 
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja 
ministereitä virallisella vierailulla 
kuljettavat lennot, jotka suorittaa 
kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja, joka 
suorittaa kolmen peräkkäisen neljän 
kuukauden jakson aikana vähemmän kuin 
243 lentoa kutakin jaksoa kohti mutta joka 
muutoin kuuluisi tämän toiminnan piiriin.

(j) muut kuin EU:n jäsenvaltion hallitsevaa 
monarkkia ja hänen perheenjäseniään ja 
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja 
ministereitä virallisella vierailulla 
kuljettavat lennot, jotka suorittaa 
kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja, joka 
suorittaa kolmen peräkkäisen neljän 
kuukauden jakson aikana vähemmän kuin 
243 lentoa kutakin jaksoa kohti mutta joka 
muutoin kuuluisi tämän toiminnan piiriin.

Or. en

Perustelu

Julkisen sektorin ja erityisesti valtion hallinnon pitäisi näyttää myönteistä esimerkkiä. 
Ehdotettu poikkeus olisi täysin vastoin useimpien hallitusten harjoittamaa politiikkaa ja 
yleisön odotuksia.

Tarkistus 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite I – 2 kohta – taulukko – uusi toimintoluokka – j a kohta (uusi)
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Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(j a) Kolmansista maista EU:hun tai 
EU:sta kolmansiin maihin suuntautuvat 
lennot, jos kolmansiin maihin ei sovelleta 
EU:n päästökauppajärjestelmän tai 
25 a artiklan mukaisen vastaavan 
järjestelmän määräyksiä.

Or. de

Perustelu

Ks. 25 a artiklan 3 kohtaa (uusi) koskeva perustelu.

Tarkistus 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Neuvoston yhteinen kanta – muutossäädös
Liite I – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2003/87/EY
Liite IV – B osa – B kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Hyötykuormaa laskettaessa Hyötykuormaa laskettaessa
– matkustajien määrä on ilma-aluksessa 
olevien henkilöiden määrä lukuun 
ottamatta miehistöä; 

– matkustajien määrä on ilma-aluksessa 
olevien henkilöiden määrä lukuun 
ottamatta miehistöä; 

– ilma-aluksen käyttäjä voi soveltaa 
kyseisiä lentoja koskevissa massa- ja 
massakeskiöasiakirjoissaan ilmoitettujen 
matkustajien ja kirjatun matkatavaran 
osalta joko todellisia tai 
standardimassatietoja, tai yhtä matkustajaa 
ja tämän kirjattua matkatavaraa koskevaa 
oletusarvoa 110 kg.

– ilma-aluksen käyttäjä voi soveltaa 
kyseisiä lentoja koskevissa massa- ja 
massakeskiöasiakirjoissaan ilmoitettujen 
matkustajien ja kirjatun matkatavaran 
osalta joko todellisia tai 
standardimassatietoja, tai yhtä matkustajaa 
ja tämän kirjattua matkatavaraa koskevaa 
oletusarvoa 100 kg.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään palauttamaan komission ehdotus ja parlamentin ensimmäisen 
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käsittelyn kanta, jota neuvosto on muuttanut.
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