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Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin viimeaikaisissa raporteissa on korostettu näkyvästi 
tarvetta rajoittaa kiireellisesti kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi.  
Lisäksi Maailmanpankin entinen pääekonomisti Sir Nicholas Stern korosti Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitukselle osoitetussa raportissa, että tulevina vuosikymmeninä 
toteutettavat toimet saattavat aiheuttaa sekaannusta taloudellisessa ja sosiaalisessa 
toiminnassa myöhemmin tällä vuosisadalla ja seuraavalla vuosisadalla samassa mittakaavassa 
kuin maailmansodat ja 1900-luvun ensimmäisen puoliskon talouslama (Sternin raportti, s. 
572).

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8.–9. maaliskuuta 2007 hyväksyttiin alaa koskeva melko 
kunnianhimoinen strategia. Euroopan unionin ja muiden teollisuusmaiden 
kasvihuonekaasupäästöjä olisi vähennettävä kansainvälisellä sopimuksella 30 prosentilla 
vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

Komission ehdotus ilmailun liittämisestä päästökauppajärjestelmään on, yllättävää kyllä, 
ainoa ilmastonmuutoksen lieventämistä koskeva lainsäädäntöehdotus, jota käsitellään tällä 
hetkellä unionin toimielimissä käyttäen yhteispäätösmenettelyä.

Tapa, jolla Euroopan parlamentti ja muut toimielimet käsittelevät ehdotusta on ratkaiseva alan 
tulevien toimien kannalta.

Kuinka vakavasti asia otetaan unionissa, kun on kyse konkreettisista säädöksistä?

Onko mahdollista löytää järkevä tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä heikentämättä 
Euroopan teollisuuden kilpailukykyä?

Millaisen signaalin annamme unionin ulkopuolisille osapuolille?

Kasvihuonekaasupäästöt lisääntyvät ilmailun alalla valtavasti. Päästöt ovat lisääntyneet jo 100 
prosentilla vuoteen 1990 verrattuna.1 Tämä on räikeässä ristiriidassa Kioton pöytäkirjan 
tavoitteeseen vähentää päästöjä kahdeksalla prosentilla tai EU:n tavoitteeseen vähentää 
päästöjä 30 prosentilla vuoden 2012 jälkeen. Joskus väitetään, että ilmailun osuus ilmailun 
osuus kasvihuonekaasupäästöistä on ”vain” noin 3 prosenttia,2 mutta ilmailun alan osuus 
bruttoarvonlisäyksestä on 0,6 prosenttia.3 Kukaan ei voisi väittää, että kyse on 
merkityksettömästä osuudesta.

Kaikki unionin toimielimet ovat myöntäneet, että ongelmaa on käsiteltävä ja päästökauppa on 
tarpeellinen väline, jos se on suunniteltu asianmukaisesti ja siihen liitetään muita toimia.

Komission ehdotus verrattuna aiempiin EU:n kantoihin

Esittelijä katsoo, että ehdotuksen perustana on oltava Euroopan parlamentin aiemmat alaa 
koskevat kannat. Tärkein huomioon otettava asiakirja on ehdottomasti Euroopan parlamentin 
heinäkuussa 2006 antama päätöslauselma (Lucasin mietintö), jota tuki yli 80 prosentin 

  
1 Tämä luku perustuu varmistettuun 86 prosentin lukuun (kasvu vuosina 1990–2004) lisättynä summalla, joka 
perustuu keskimääräiseen kasvuun vuosina 2003–2004 (7,5 prosenttia vuodessa) (ks. Euroopan 
ympäristökeskuksen tekninen raportti 6/2006; Eurostat News Release 11/2007).
2 Ks. KOM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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enemmistö (439 puolesta, 74 vastaan). Toisaalta on otettava huomioon muita asiakirjoja kuten 
Morganin mietintö (joulukuu 2006) ja ilmastonmuutoksesta annettu päätöslauselma 
(helmikuu 2007).

Esittelijä katsoo, että heinäkuussa 2006 annetun päätöslauselman keskeinen kohta on, 
että ”nämä politiikan välineet on valittava niin, että voidaan taata mahdollisimman suuri 
kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, minimoida samalla kilpailun vääristyminen EU:n 
lentoliikenteen harjoittajien ja EU:n ulkopuolisten lentoliikenteen harjoittajien välillä sekä 
vähentää syrjivää kilpailua lentoliikennealalla ja muilla liikenteen aloilla EU:ssa” (ks. 
Euroopan parlamentin päätöslauselman 2 kohta).

Lähes kaikki sidosryhmät arvostelevat voimakkaasti nykyistä päästökauppajärjestelmää. On 
erittäin tärkeää tarkistaa järjestelmää ja korjata joitakin merkittävimpiä virheitä, kun on kyse 
ilmailusta.

Jakomenetelmät

Yksi nykyisen päästökauppajärjestelmän merkittävimmistä heikkouksista on yhdenmukaisen 
jakomenetelmän puuttuminen. Tämänhetkinen jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välinen 
kiista kansallisista päästöoikeuksien jakamista koskevista suunnitelmista osoittaa, että 
kriteerit eivät ole riittävän selkeitä. Jäsenvaltioiden täysin toisistaan poikkeavat 
jakomenetelmät johtavat kilpailun vääristymiseen ja lähes kaikki jäsenvaltiot ovat jakaneet 
liikaa päästöoikeuksia. Komissio on vastannut tähän perustavaa laatua olevaan arvosteluun 
ehdottamalla yhdenmukaista jakomenetelmää, kun on kyse ilmailusta. Tämä on välttämätöntä 
myös Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asettamien kansainvälisten sääntöjen 
noudattamiseksi. Komission ehdotuksen mukaan vertailuarvon ja huutokaupan osuus 
jakautuisi niin, että suurin osa todistuksista annetaan vertailuarvon ja vain kolme prosenttia 
huutokaupan mukaan ensimmäisen kauden (2011–2012) osalta. Euroopan parlamentti pyysi 
heinäkuussa 2006 antamassaan päätöslauselmassa päästöoikeuksien täysimääräistä 
huutokauppaamista. Toisaalta se on jo esittänyt joitakin varasuunnitelman keskeisiä osia niin, 
että Euroopan parlamentin heinäkuussa 2006 esittämä kanta ja komission ehdotuksen 
kompromissi näyttää mahdolliselta. Valiokunnan ja koko Euroopan parlamentin on kuitenkin 
ensiksi päätettävä millaisia vertailuarvoja käytetään ja toiseksi kuinka suuri 
huutokaupattavien päästöoikeuksien osuus voi olla.

Huutokaupasta saatavien varojen käyttö

Kysymys siitä, miten huutokaupasta saatavat varat olisi käytettävä, on erittäin tärkeä etenkin 
järjestelmän yleisen tuen kannalta. Komission ehdotuksen mukaan varoilla olisi rahoitettava 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia ja edistettävä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista. Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
ehdotti Lucasin mietinnössä, että varat käytettäisiin ympäristöystävällisten 
liikennejärjestelmien kustannusten vähentämiseen. On mainittava, että esimerkiksi 
rautatieyhtiöt kuuluvat jo päästökauppajärjestelmään ja maksavat suuria summia 
sähkömaksujen muodossa. Useimmat jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön kuluja, veroja ja 
muita toimia, jotka ovat rasitteena ympäristöystävällisille liikennejärjestelmille kuten 
busseille. Euroopan parlamentti pyysi helmikuussa 2007 antamassaan päätöslauselmassa, että 
huutokauppaamalla saadut tulot käytettäisiin erilaisten esteiden poistamiseksi, jotteivät 
kansalaisiin kohdistuvat rasitteet lisääntyisi. Esittelijä aikoo tehdä tämänsuuntaisen 
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ehdotuksen.

Soveltamisala ja aloitusajankohta

Pitkän ja todennäköisesti ristiriitaisen keskustelun jälkeen Euroopan komissio ehdotti 
kaikkien EU:n sisäisten lentojen sisällyttämistä järjestelmään 1. tammikuuta 2011 alkaen. 
Muut lennot, joiden lähtö- ja saapumispaikka on jokin EU:n lentokenttä (esimerkiksi Lontoo 
– New York tai Pariisi – Istanbul) sisällytettäisiin siihen vasta vuonna 2012. Euroopan 
parlamentti pyysi, että kaikki lennot sisällytettäisiin järjestelmään alusta lähtien. Olisi 
pyrittävä luomaan maailmanlaajuinen järjestelmä mahdollisimman pian ja tutkittava, 
voidaanko jotkin naapurivaltiot, kuten Norja ja Sveitsi, sisällyttää järjestelmään alusta lähtien. 

Valiokunnan ja Euroopan parlamentin on vastattava kysymykseen siitä, milloin järjestelmä 
olisi käynnistettävä. Jotkin sidosryhmät katsovat, että järjestelmä olisi käynnistettävä vasta 
vuonna 2013, jolloin Kioton pöytäkirjan toinen sitoumuskausi alkaa. Käytännön syistä 
järjestelmän aikaisin mahdollinen käynnistämisajankohta on vuosi 2010.

Ylärajat

Komissio ehdottaa ylärajaa, joka perustuu vuosien 2004–2006 keskimääräisten päästöjen 
kokonaismäärään. Euroopan parlamentti pyysi päätöslauselmassaan tiukkaa ylärajaa ja totesi, 
että yläraja olisi määriteltävä Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Jotkin osapuolet 
ovat tulkinneet Euroopan parlamentin kannan kehotukseksi vähentää päästöjä kahdeksalla 
prosentilla verrattuna vuoteen 1990. Tämä merkitsisi tosiasiassa yli 50 prosentin vähennystä 
verrattuna vuosien 2004–2006 keskimääräisiin päästöihin, sillä päästöt lisääntyivät noin 100 
prosentilla vuoden 1990 ja 2004–2006 välillä. Esittelijä katsoo, että näin kunnianhimoinen 
yläraja ei ole realistinen, vaikkakin on väitetty, että 100 prosentin lisäystä vuodesta 1990 
tiukempi yläraja on tarpeen järjestelmän uskottavuuden kannalta ja ottaen huomioon sen 
oikeudenmukaisuus muihin aloihin nähden.

Asianmukaista ylärajaa on käsiteltävä perusteellisesti.

Avoin vai suljettu järjestelmä?

Komissio ehdotti, että ilmailun osalta ei luoda omaa järjestelmää vaan se sisällytetään täysin 
nykyiseen EU:n päästökauppajärjestelmään ilman merkittäviä rajoituksia. Tämä on 
ristiriidassa Euroopan parlamentin heinäkuussa 2006 esittämän kannan kanssa, sillä siinä oli 
ehdotettu erillisen järjestelmän käyttöönottoa ilmailun osalta. Toisaalta Euroopan parlamentti 
on jo ehdottanut varasuunnitelmaa. Se ehdotti, että mikäli ilmailu lopulta sisällytetään 
laajempaan päästökauppajärjestelmään, sovelletaan erityisiä ehtoja, joilla varmistetaan, ettei 
se vääristä markkinoita tavalla, joka haittaisi heikommin suojattuja aloja: näitä ehtoja ovat 
markkinoilta ostettavissa olevien päästöoikeuksien määrän yläraja sekä mahdollisesti 
sellainen vaatimus, että ennen ostoluvan saamista välttämättömistä päästövähennyksistä on 
toteutettava tietty osuus ilman kauppaa (ks. Euroopan parlamentin päätöslauselman 28 kohta).

Kertoimet vai ei?

Komissio ehdottaa, todennäköisesti sisäisen käsittelyn jälkeen, että ilmailualan päästöille ei 
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oteta käyttöön kertoimia. Useat sidosryhmät olivat pyytäneet kertoimen käyttöönottoa sen 
huomioimiseksi, että ilmailun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vaikutus on paljon 
suurempi kuin pelkästään hiilidioksidipäästöjen vaikutus. Euroopan parlamentti pyysi 
päätöslauselmassaan, että ilmailun vaikutus ilmastoon sisällytetään kokonaisuudessaan 
päästökauppajärjestelmään.

On tutkittava, saadaanko nykytieteestä selviä osoituksia ilmastovaikutuksista ja onko 
asianmukaista sisällyttää nämä vaikutukset päästökauppajärjestelmään vai ovatko jotkin muut 
toimet sopivampia.

Lisätoimet

Euroopan parlamentin heinäkuussa 2006 antamasta päätöslauselmasta käy selvästi ilmi, että 
päästökauppa ei ole ainoa ratkaisu haasteeseen vastaamiseksi. Merkittävä lisätoimi, joka ei 
korvaa päästökauppaa vaan on pikemmin rinnakkainen sen kanssa, on lentoliikenteen 
hallinnan parantaminen. Komissio ja Euroopan parlamentti ovat pyytäneet tätä useaan 
otteeseen. On tutkittava, miten jäsenvaltioita voidaan kannustaa löytämään ratkaisu pikaisesti.

Hallitusten lentoja koskevat poikkeukset

Poliittisesti erittäin merkittävä näkökohta on se, että hallitusten lennot suljettaisiin 
järjestelmän ulkopuolelle kuten komissio on ehdottanut. Perustuen näkökantaan, jonka 
mukaan julkisen sektorin ja etenkin poliitikkojen tulisi olla edelläkävijöitä ja hyvänä 
esimerkkinä muille, hallitusten lentojen sulkeminen järjestelmän ulkopuolelle on johtanut 
oikeutettuihin protesteihin. Esittelijä katsoo, että kyseinen poikkeus olisi poistettava.


