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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY 
muuttamisesta ilmailualan toimintojen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmään
(KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0818)1,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 
artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C6-0011/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan, talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena, kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 8 A KAPPALE (uusi)

(8 a.) Taloudellisten keinojen lisäksi 
tekniset ja toiminnalliset parannustoimet 
tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia 
vähentää päästöjä, ja näitä toimia pitäisi 
tehostaa nyt entistä enemmän. 

  
1 EUVL C /Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
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Perustelu

Päästöjen vähentämiseen tähtäävän lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi lentoliikenteen 
päästökauppa voi ainoastaan olla osa laajempaa strategiaa, jonka on käsitettävä erityisesti 
uuden teknologian käyttöönotto ja samanaikaisesti luotava asianmukainen infrastruktuuri.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 8 B KAPPALE (uusi)

(8 b.) Tehokkaammalla ilmaliikenteen 
hallintajärjestelmällä voidaan vähentää 
polttoaineen kulutusta jopa 12 prosenttia 
ja näin myötävaikuttaa 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 
Tästä johtuen yhtenäinen eurooppalainen 
ilmatila ja Sesar-hanke pitäisi toteuttaa 
mahdollisimman nopeasti. Erityisesti 
Euroopan unionin toimielimillä ja 
jäsenvaltioilla on oma osuutensa 
toiminnallisten ilmatilan lohkojen 
nopeassa ja päättäväisessä luomisessa 
sekä joustavien ilmatilan lohkojen 
käsitteen ja käytön määrittelemisessä 
läheisessä yhteistyössä asianomaista 
ilmatilaa käyttävien tahojen kanssa.

Perustelu

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskeva tutkimus 
käynnistettiin taloudellisista ja liikennepoliittisista syistä.  Yhtenäistä eurooppalaista 
ilmatilaa ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskeva hanke pyrkisi kuitenkin myös 
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.  Tästä johtuen jäsenvaltioita ja neuvostoa pitäisi 
kehottaa toteuttamaan hankkeet mahdollisimman pian. 

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 8 C KAPPALE (uusi)

(8 c.) Tutkimus ja teknologia ovat tie 
innovaatioon. Euroopan unionin 
toimielimet tulevat edelleen antamaan 
tukensa seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman Clean Sky -teknologia-
aloitteelle, jonka tavoitteena on 
merkittävästi parantaa ilmaliikenteen 
ympäristövaikutuksia ja poistaa 
ympäristön saastuminen 
kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä. 
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Perustelu

”Yhteiset teknologia-aloitteet”-nimisen uuden välineen käyttöönotolla seitsemännessä 
puiteohjelmassa Euroopan unioni pyrkii lisäämään yksityisiä investointeja Euroopassa 
tehtävään tutkimustyöhön ja vauhdittamaan edistyneen teknologian kehittämistä ja 
käyttöönottoa eurooppalaisissa tuotteissa. Erityisesti ilmaliikenteen ympäristövaikutusten 
vähentämiseen tarkoitettuja yhteisiä teknologia-aloitteita (Clean Sky -hanke) pitäisi tukea 
voimakkaasti. 

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE (UUSI)

(8 d.) Lentokentille ja erityisesti 
alueellisille lentokentille myönnettävillä 
tuilla välitetään vääränlaisia kannustimia 
kasvihuonekaasupäästöihin nähden. 
Tästä johtuen komissio soveltaa tiukasti 
kilpailulakeja tällaisten tukien 
poistamiseksi asteittain.

Perustelu

Monet paikallisviranomaiset tai alueelliset viranomaiset myöntävät tukia lentokentille. 
Joidenkin halpalentoyhtiöiden tarjonta on mahdollista ainoastaan näiden tukien ansiosta. 
Tämä on muiden lentoyhtiöiden etujen vastaista, ja se luo keinotekoista liikennettä, mitä ei 
olisi ilman näitä tukia. Tukien poistaminen on tämän vuoksi tarpeen myös 
kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi. 

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 11 KAPPALE

(11) Yhteisön lentoasemien välisten
lentojen päästöt olisi sisällytettävä yhteisön 
järjestelmään vuodesta 2011 alkaen. 
Kaikkien yhteisön lentoasemille 
saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen 
päästöt olisi sisällytettävä järjestelmään 
vuodesta 2012 alkaen. Yhteisön 
järjestelmä voi näin ollen toimia mallina 
järjestelmän laajentamiseksi 
maailmanlaajuiseksi.  Jos kolmas maa 
hyväksyy toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on vähentää kyseisestä 
maasta lähtevien ja yhteisön 
lentoasemalle saapuvien lentojen 
ilmastovaikutuksia ja jotka ovat 
vähintään tämän direktiivin vaatimuksia 

Kaikkien yhteisön lentoasemille 
saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen 
päästöt olisi sisällytettävä yhteisön 
järjestelmään vuodesta 2010 alkaen. 
Yhteisön järjestelmä voi näin ollen toimia 
mallina järjestelmän laajentamiseksi 
maailmanlaajuiseksi.  Ilmastonmuutos on 
maailmanlaajuinen ilmiö, joka edellyttää 
yhtä laajoja ratkaisuja. Euroopan yhteisö 
katsoo tämän direktiivin olevan tärkeä 
ensimmäinen askel. EU:n ulkopuolisia 
osapuolia pyydetään osallistumaan 
keskusteluun esittämällä näkemyksiään 
järjestelmän kehittämiseksi edelleen. Jotta 
kolmansien osapuolien näkemykset 
voitaisiin huomioida, pitäisi komission 
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vastaavia, olisi yhteisön järjestelmää 
muutettava siten, että kyseisestä maasta 
yhteisöön saapuvat lennot eivät enää 
kuulu järjestelmän soveltamisalaan.

olla näihin jatkuvassa yhteydessä ennen 
direktiivin täytäntöönpanoa ja sen aikana. 
Jos Euroopan unioni tekee kolmannen 
osapuolen kanssa sopimuksen yhteisestä 
järjestelmästä, jolla on vähintään samat 
myönteiset ympäristövaikutukset kuin 
direktiivillä, komissio voi ehdottaa 
direktiivin tarkistamista. Komissio voi 
joka tapauksessa ehdottaa, että 
kolmansista maista saapuvia lentoja ei 
sisällytetä järjestelmään, jos 
asianomaisella kolmannella maalla on 
käytössä järjestelmä, josta on ympäristölle 
etua vähintään yhtä paljon kuin tästä 
direktiivistä.

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi ainoastaan järjestelmällä, joka 
kattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mannerten väliset lennot. Tämäkin on vasta 
ensimmäinen askel. Euroopan unionin pitäisi neuvotella kolmansien osapuolien kanssa 
maailmanlaajuisen järjestelmän luomiseksi mahdollisimman nopeasti. (Ks. tarkistukset 12 ja 
21.)

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 12 KAPPALE

(12) Ilmailu vaikuttaa ilmastoon 
maailmanlaajuisesti, koske siitä aiheutuu 
hiilidioksidi-, typenoksidien, vesihöyry-, 
sulfaattihiukkas- ja nokihiukkaspäästöjä. 
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
on arvioinut, että ilmailun 
kokonaisvaikutukset tällä hetkellä ovat 
kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin 
pelkästään aikaisempien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. 
Uusimpien yhteisön tutkimusten mukaan 
ilmailun kokonaisvaikutukset saattavat olla 
kaksi kertaa suuremmat kuin pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Missään 
näistä arvioista ei kuitenkaan oteta 
huomion cirrus-pilvien vaikutusta, joita 
koskevat arviot ovat erittäin epävarmoja. 
EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 
kohdan mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 

(12) Ilmailu vaikuttaa ilmastoon 
maailmanlaajuisesti, koske siitä aiheutuu 
hiilidioksidi-, typenoksidien, vesihöyry-, 
sulfaattihiukkas- ja nokihiukkaspäästöjä. 
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 
on arvioinut, että ilmailun 
kokonaisvaikutukset tällä hetkellä ovat 
kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin 
pelkästään aikaisempien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. 
Uusimpien yhteisön tutkimusten mukaan 
ilmailun kokonaisvaikutukset saattavat olla 
kaksi kertaa suuremmat kuin pelkkien 
hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Missään 
näistä arvioista ei kuitenkaan oteta 
huomion cirrus-pilvien vaikutusta, joita 
koskevat arviot ovat erittäin epävarmoja. 
EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 
kohdan mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
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varautumisen periaatteelle, ja tästä syystä 
kaikkia ilmailun vaikutuksia olisi pyrittävä 
vähentämään niin paljon kuin mahdollista. 
Odotettaessa sitä, että käyttöön saataisiin 
tieteen kehityksen myötä vaikutusten 
vertailuun soveltuvia vertailumenetelmiä, 
on turvauduttava pragmaattiseen ja ennalta 
varautuvaan lähestymistapaan. Komissio 
antaa erillisen lainsäädäntöehdotuksen 
typenoksidien päästöjen osalta.

varautumisen periaatteelle, ja tästä syystä 
kaikkia ilmailun vaikutuksia olisi pyrittävä 
vähentämään niin paljon kuin mahdollista. 
Odotettaessa sitä, että käyttöön saataisiin 
tieteen kehityksen myötä vaikutusten 
vertailuun soveltuvia vertailumenetelmiä, 
on turvauduttava pragmaattiseen ja ennalta 
varautuvaan lähestymistapaan. Komissio 
antaa erillisen lainsäädäntöehdotuksen 
typenoksidien päästöjen osalta. 
Ilmaliikenteen hallinnan viranomaisten 
pitäisi soveltaa tehokkaita toimenpiteitä 
tiivistymisjuovien ja cirrus-pilvien 
muodostumisen ehkäisemiseksi 
muuttamalla lentoreittejä ja 
varmistamalla, että lennot eivät kulje 
sellaisten alueiden halki, joissa pilvien 
muodostuminen on ilmakehän 
olosuhteista johtuen mahdollista.

Perustelu

On olemassa tieteellinen yhteisymmärrys siitä, että ilmaliikenteen vaikutukset ilmastoon ovat 
sen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi suuremmat. Ilmaliikenteen aikaansaamista 
tiivistymisjuovista muodostuvat cirrus-pilvet pidättävät lämpöä maapallon ilmakehässä ja 
näin myötävaikuttavat maapallon lämpenemiseen.

Tarkistus 7
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä. Jotta 
uusien ilma-alusten käyttäjien pääsy 
markkinoille voitaisiin varmistaa, on osa 
päästöoikeuksista jaettava huutokaupalla 
komission laatimien sääntöjen mukaisesti.  
Toimintansa lopettaville ilma-alusten 
käyttäjille olisi myönnettävä 
päästöoikeuksia sen kauden loppuun 
saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia 
päästöoikeuksia.

(13) Kilpailun vääristymisen välttämiseksi 
olisi säädettävä yhdenmukaisesta 
päästöoikeuksien jakomenetelmästä. Jotta 
uusien ilma-alusten käyttäjien pääsy 
markkinoille voitaisiin varmistaa, on osa 
päästöoikeuksista jaettava huutokaupalla. 

Perustelu

Lainsäädännöllä ei pitäisi kannustaa ilma-alusten käyttäjiä lopettamaan toimintansa.
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Tarkistus 8
JOHDANTO-OSAN 14 KAPPALE

(14) Ilmailu lisää ihmisen toiminnan 
aiheuttamaa ilmastonmuutosvaikutusta. 
Päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 
tuloja olisi käytettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutusten 
lieventämiseen, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin sopeutumiseen, vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
mukautumiseen liittyvän tutkimuksen ja 
kehitystyön rahoittamiseen ja järjestelmän 
hallintokustannusten kattamiseen. 
Huutokaupasta saaduilla tuloilla olisi 
erityisesti rahoitettava energiatehokkuutta 
ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
edistävää maailmanlaajuista rahastoa 
sekä metsien hävittämistä estäviä ja 
kehitysmaiden sopeutumista helpottavia 
toimenpiteitä. 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. Tällä direktiivillä ei 
rajoiteta EY:n perustamissopimuksen 87 
ja 88 artiklan mukaisesti mahdollisesti 
toteutettavien valtiontukea koskevien 
menettelyjen tulosta.

(14) Ympäristöystävällisille 
kuljetusmuodoille kuten linja-autoille ja 
rautatieliikenteelle on asetettu korkeita 
veroja ja maksuja ja joissakin 
jäsenvaltioissa jopa ympäristöveroja. 
Rautatieliikenne on jo mukana 
päästökauppajärjestelmässä, koska sähkö
on tärkein voimanlähde. Tästä johtuen 
päästöhuutokaupoista saatavia tuloja 
pitäisi käyttää ympäristöystävällisille 
kuljetusmuodoille kuten linja-auto- ja 
rautatieliikenteelle asetettujen verojen ja 
maksujen pienentämiseen. 
Jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä siihen, että 
kansalaisten maksettavaksi koituvien 
kustannusten kokonaismäärä ei kasva.

Perustelu

On tuotava selkeästi esille, että kansalaisiin ja talouteen kohdistuvia rasitteita ei pitäisi lisätä. 
Ympäristöystävällisille kuljetusmuodoille asetetut verot ja maksut ovat huomattavan korkeita, 
ja niitä pitäisi pienentää oikeanlaisen kannustimen tarjoamiseksi.

Tarkistus 9
JOHDANTO-OSAN 15 A KAPPALE (uusi)

(15 a.) Nykyisen 
päästökauppajärjestelmän seurauksena 
energiaintensiivinen teollisuus toimii jo 
nyt paineen alaisena huomattavan 
korkeista hiilidioksidihinnoista johtuen. 
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On olemassa todellinen vaara 
hiilivuodosta, jos järjestelmään lisätään 
jokin toinen merkittävä sektori, jonka on 
ostettava päästöoikeuksia. Hiilivuodon 
ehkäisemiseksi energiaintensiivisestä 
teollisuudesta kuten sementti-, kalkki- tai 
terästeollisuudesta komissio tulee 
tarkastelemaan eri vaihtoehtoja kuten 
alakohtaiset tavoitteet tai tullin suorittama 
arvonlisäveron tarkistus ja julkaisee 
ennen vuoden 2008 loppua kertomuksen 
siitä, miten asiaa pitäisi käsitellä. 

Perustelu

Euroopan parlamentti on pyytänyt luomaan ilmaliikenteelle oman järjestelmän. Yhtenä syistä 
oli se, että energiaintensiivistä teollisuutta pitäisi suojella siltä vaaralta, että ilmaliikenne 
ostaa kaikki teollisuuden tarvitsemat oikeudet ja että teollisuudenalat kuten sementti-, teräs-
ja kalkkiteollisuus eivät pystyisi enää toimimaan Euroopan unionissa. Komissio ei ole 
vastannut Euroopan parlamentin pyyntöön. Tämän vuoksi on kehitettävä muita keinoja 
suojella energiaintensiivistä teollisuutta.

Tarkistus 10
JOHDANTO-OSAN 15 B KAPPALE (uusi)

(15 b.) Ilma-alusten käyttäjät eivät voi 
siirtyä käyttämään vaihtoehtoisia 
(uusiutuvia) energialähteitä, mistä 
johtuen lentoliikenteelle asetettujen 
ylärajojen pitäisi olla huomattavasti 
löysempiä kuin muilla päästökaupassa 
mukana olevilla aloilla.

Perustelu

Muita aloja velvoitetaan vähentämään päästöjään vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna. 
Koska lentoliikenteen päästöt ovat kaksinkertaistuneet tuon ajankohdan jälkeen, 
lentoliikenteelle voitaisiin asettaa yli 50 prosentin vähentämisvelvoite. Tämä olisi teknisesti 
mahdotonta toteuttaa.

Tarkistus 11
JOHDANTO-OSAN 21 KAPPALE

(21) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa erityisesti siksi, että 
se voisi hyväksyä toimenpiteitä, jotka 

Poistetaan.
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liittyvät sellaisten ilmailun 
päästöoikeuksien huutokauppaamiseen, 
joita ei tarvitse myöntää maksutta, ja jotta 
se voisi muuttaa liitteessä I lueteltuja 
toimintoja tapauksissa, joissa kolmas maa 
ottaa käyttöön ilmailun 
ilmastonmuutosvaikutuksen vähentämistä 
koskevia toimenpiteitä. Koska kyseiset 
toimenpiteet ovat yleisluonteisia ja niillä 
pyritään muuttamaan tämän direktiivin 
muita kuin olennaisia osia ja 
täydentämään tätä direktiiviä lisäämällä 
tai muuttamalla uusia muita kuin 
olennaisia osia, ne olisi hyväksyttävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Huutokaupattavien päästöoikeuksien määrästä olisi säädettävä direktiivissä (vrt. tarkistus 13). 
Direktiivin mukauttaminen kolmansien maiden tai kolmansien maiden ryhmien toimenpiteisiin 
liittyen olisi tehtävä yhteispäätösmenettelynä (vrt. tarkistus 14).

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 b artikla (direktiivi 2003/87/EY)

1. Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän 
tammikuuta 2011 ja 31 päivän joulukuuta 
2012 välillä jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 100
prosenttia kunkin vuoden historiallisten 
ilmailun päästöjen summasta.

1. Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän 
tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 
2012 välillä jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 90
prosenttia kunkin vuoden historiallisten 
ilmailun päästöjen summasta.

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ilma-alusten käyttäjille 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä on 100 prosenttia ilmailun 
historiallisista päästöistä kerrottuna 
kauteen kuuluvien vuosien määrällä. 

2. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna 1 päivänä tammikuuta 2013 
alkavana kautena ilma-alusten käyttäjille 
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien 
kokonaismäärä on 90 prosenttia ilmailun 
historiallisista päästöistä kerrottuna 
kauteen kuuluvien vuosien määrällä. 

3. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna kolmantena kautena ja 
kunakin sitä seuraavana kautena ilma-
alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 100

3. Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna kolmantena kautena ja 
kunakin sitä seuraavana kautena ilma-
alusten käyttäjille myönnettävien ilmailun 
päästöoikeuksien kokonaismäärä on 90
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prosenttia ilmailun historiallisista 
päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien 
vuosien määrällä. 

prosenttia ilmailun historiallisista 
päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien 
vuosien määrällä. Seuraavien kausien 
päästöoikeuksien määrää voidaan 
komission ehdotuksesta edelleen 
vähentää, jos kansainväliset tai EU:n 
ilmastopoliittiset tavoitteet edellyttävät 
ilmastonmuutoksia aiheuttavien 
kaasupäästöjen vähentämistä edelleen.

4. Komissio tekee päätöksen ilmailun 
historiallisista päästöistä parhaiden 
saatavilla olevien tietojen perusteella 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta. 

4. Komissio tekee päätöksen ilmailun 
historiallisista päästöistä parhaiden 
saatavilla olevien tietojen perusteella 
kuuden kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta. 

Perustelu

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

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

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 c artiklan 1 kohta (direktiivi 2003/87/EY)

1. Edellä olevan 3 b artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on tietty 
prosenttiosuus päästöoikeuksista myytävä 
huutokaupalla. Prosentuaalisen osuuden 
on vastattava jäsenvaltioiden III luvun 
mukaisissa kyseistä kautta koskevissa 
kansallisissa jakosuunnitelmissaan 
ehdottamaa keskimääräistä 
prosentuaalista osuutta, johon sisältyy 
myös huutokaupattava osuus.

1. Edellä olevan 3 b artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuna kautena on 50 prosenttia
päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla. 
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Perustelu

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

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

Tarkistus 14
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 c artiklan 2 kohta (direktiivi 2003/87/EY)

2. Tämän direktiivin yleinen 
uudelleentarkastelu on otettava 
huomioon, kun huutokaupattavaa osuutta 
määritellään myöhempinä kausina.

2. 1 kohdassa tarkoitettua
huutokaupattavaa osuutta voidaan lisätä 
myöhempinä kausina ottaen huomioon 
tämän direktiivin yleinen 
uudelleentarkastelu.

Perustelu

Huutokaupattava osuus ei saisi olla vähemmän kuin 50 prosenttia.

Tarkistus 15
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 c artiklan 3 kohta (direktiivi 2003/87/EY)

3. Komissio antaa asetuksen, jossa 
säädetään yksityiskohtaisesti 
jäsenvaltioissa järjestettävistä sellaisten 
päästöoikeuksien huutokaupoista, joita ei 
1 ja 2 kohdan mukaisesti tarvitse myöntää 
maksutta. Jäsenvaltion on myytävä 
päästöoikeuksia huutokaupalla määrä, 
joka on suhteessa kyseisen jäsenvaltion 
osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden 
ilmailun viitevuonna aiheuttamista 
päästöistä, joista on raportoitu 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja jotka on 
todennettu 15 artiklan mukaisesti. Edellä 
olevassa 3 b artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun kauden viitevuosi on 2010 ja 

Poistetaan.
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kunkin sitä seuraavan 3 b artiklassa 
tarkoitetun kauden viitevuosi on se 
kalenterivuosi, joka päättyy 24 kuukautta 
ennen huutokauppaa koskevan kauden 
alkua. 
Mainittu asetus, jolla muutetaan tämän 
direktiivin muita kuin olennaisia osia 
täydentämällä direktiiviä, on annettava 23 
artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
mukaisesti.

Perustelu

Huutokaupattavia päästöoikeusosuuksia ei pitäisi määritellä komitologiamenettelyllä vaan 
neuvoston ja komission yhteispäätösmenettelyllä. Katso tarkistus 12.

Tarkistus 16
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 c artiklan 4 kohta (direktiivi 2003/87/EY)

4. Edellä olevan 3 kohdan mukaisesti 
järjestetystä päästöoikeuksien
huutokaupasta saatuja tuloja olisi 
käytettävä kasvihuonekaasupäästöjen 
vaikutusten lieventämiseen, 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin 
sopeutumiseen, vaikutusten 
lieventämiseen ja vaikutuksiin 
sopeutumiseen liittyvän tutkimuksen ja
kehitystyön rahoittamiseen ja järjestelmän 
hallintokustannusten kattamiseen.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
tämän kohdan mukaisesti toteuttamansa 
toimenpiteet.

4. Päästöoikeuksien huutokaupasta saatuja 
tuloja olisi käytettävä 
ympäristöystävällisille kuljetusmuodoille 
kuten linja-auto- ja rautatieliikenteelle 
asetettujen verojen ja maksujen 
pienentämiseen. Jäsenvaltioiden on 
pyrittävä siihen, että kansalaisten 
maksettavaksi koituvien kustannusten
kokonaismäärä ei kasva.

Perustelu

On tuotava selkeästi esille, että kansalaisiin ja talouteen kohdistuvia rasitteita ei pitäisi lisätä. 
Ympäristöystävällisille kuljetusmuodoille asetetut verot ja maksut ovat huomattavan korkeita, 
ja niitä pitäisi pienentää oikeanlaisen kannustimen tarjoamiseksi.
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Tarkistus 17
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

3 d artiklan 3 kohdan b alakohta (uusi) (direktiivi 2003/87/EY)

(b) kyseisellä kaudella 3 c artiklan 
mukaisesti maksutta jaettavien ilmailun 
päästöoikeuksien määrä;

Poistetaan.

Perustelu

Huutokaupattavia päästöoikeusosuuksia ei pitäisi määritellä komitologiamenettelyllä vaan 
neuvoston ja komission yhteispäätösmenettelyllä. Katso tarkistus 12.

Tarkistus 18
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN b a ALAKOHTA (uusi)
12 artiklan 2 b kohta (uusi) (direktiivi 2003/87/EY)

(b a.) lisätään 2 b kohta seuraavasti:
”2 b. Jos sellaisten lentoalusten, jotka 
harjoittavat liitteessä I määriteltyä 
ilmailualan toimintoa, 
typenoksidipäästöjen vähentämiseen 
kannustavia yhteisön toimenpiteitä ei ole 
alettu toteuttamaan 1. tammikuuta 2010 
mennessä 2 a kohdan tarkoitusta varten 
ja 3 artiklan a kohdasta poiketen, 
hiilidioksidin määrä, jonka ilma-aluksen 
käyttäjä voi päästää muiden oikeuksien 
kuin lentoliikenteen päästöoikeuksien, 
sertifioidun päästövähennyksen tai 
päästövähennysyksikön nojalla, jaetaan 
vaikutuskertoimella 1,5.

Perustelu

Viimeisimpien tieteellisten tutkimusten mukaan on olemassa kohtalaista näyttöä 
typenoksidipäästöjen osuudesta ilmastomuutokseen.  Tästä voidaan päätellä, että 
lentoliikenteen typenoksidipäästöjen osuus ilmastonmuutoksesta on karkeasti arvioiden 1,5-
kertainen hiilidioksidipäästöihin verrattuna. Typenoksidien vaikutus ilmaston lämpenemiseen 
pitäisi tässä direktiivissä huomioida niin kauan kuin tätä koskevia muita toimenpiteitä ei ole 
toteutettu.
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Tarkistus 19
1 ARTIKLAN 16 KOHTA

25 a artiklan ensimmäinen kohta (direktiivi 2003/87/EY)

Jos kolmas maa hyväksyy vähintään tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää sellaisten lentojen 
ilmastonmuutosvaikutuksia, jotka lähtevät 
kyseistä maasta ja laskeutuvat yhteisön 
alueelle, komissio muuttaa tätä direktiiviä 
siten, että kyseisestä maasta saapuvat 
lennot eivät kuulu liitteessä I lueteltuihin 
ilmailualan toimintoihin 3 b artiklassa 
tarkoitetusta seuraavasta kaudesta 
alkaen.

Jos kolmas maa hyväksyy vähintään tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
vähentää sellaisten lentojen 
ilmastonmuutosvaikutuksia, jotka lähtevät 
kyseisestä maasta ja laskeutuvat yhteisön 
alueelle, komissio muuttaa tätä direktiiviä 
siten, että vältetään päällekkäisyydet ja 
varmistetaan tasavertainen kohtelu. 

Perustelu

Siinä tapauksessa, että myös kolmannet maat luovat järjestelmän, on varmistettava, että tämä 
otetaan huomioon unionin järjestelmässä. Saapuvien lentojen huomiotta jättäminen koskee 
vain EU:n järjestelmää. Sanamuodon muuttaminen saallii mukauttamisen päällekkäisyyksiä 
välttäen.

Tarkistus 20
2 ARTIKLAN 2 a KOHTA (uusi)

2 a. Jos EU:n ulkopuoliset valtiot tai 
valtioryhmät sopivat Euroopan unionin 
kanssa yhteisestä
päästökauppajärjestelmästä, josta on 
ympäristölle etua vähintään yhtä paljon 
kuin tässä direktiivissä säädetystä 
järjestelmästä, komissio voi ehdottaa 
direktiivin tarkistamista sen 
mukauttamiseksi vastaamaan yhteisen 
järjestelmän sääntöjä.

Perustelu

Ehdotuksessa pitäisi mainita, että Euroopan unioni ei halua korostaa omaa järjestelmäänsä 
vaan ympäristölle koituvia vaikutuksia ilmaston suojelemiseksi. 
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Tarkistus 21
LIITTEEN 1 KOHDAN b ALAKOHTA
I liitteen 2 kohta (direktiivi 2003/87/EY)

”Ilmailualan toimintoihin kuuluvat vuonna 
2011 ainoastaan sellaiset lennot, jotka 
sekä lähtevät perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion 
alueella olevalta lentoasemalta että 
saapuvat sellaiselle. Tammikuun 1 
päivästä 2012 alkaen ilmailualan 
toimintoihin kuuluvat kaikki lennot, jotka 
saapuvat perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion 
alueella sijaitsevalle lentoasemalle tai
lähtevät sieltä.

”Ilmailualan toimintoihin kuuluvat 
vuodesta 2010 alkaen sellaiset lennot, 
jotka sekä lähtevät perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion 
alueella olevalta lentoasemalta että 
saapuvat sellaiselle, sekä lennot, jotka 
saapuvat perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion 
alueella sijaitsevalle lentoasemalle tai 
lähtevät sieltä.

Perustelu

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää merkittävästi ainoastaan järjestelmällä, joka 
kattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mannerten väliset lennot. Tämäkin on vasta 
ensimmäinen askel. Euroopan unionin pitäisi neuvotella kolmansien osapuolien kanssa 
maailmanlaajuisen järjestelmän luomiseksi mahdollisimman nopeasti. (Ks. tarkistukset 5 ja 
12.)

Tarkistus 22
LIITTEEN 1 KOHDAN c ALAKOHTA

I liitteen 2 kohta, taulukko, uusi luokka, a kohta (direktiivi 2003/87/EY)

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

Poistetaan.

Perustelu

Julkisen sektorin ja erityisesti valtion hallinnon pitäisi näyttää myönteistä esimerkkiä. Jotkut 
hallitukset ovat jo ottaneet käyttöön vapaaehtoisen maksun valtionhallinnon tekemien 
lentojen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kompensoimiseksi. Ehdotettu poikkeus olisi 
täysin vastoin useimpien hallitusten harjoittamaa politiikkaa ja yleisön odotuksia. 
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Tarkistus 23
LIITTEEN 2 KOHDAN b ALAKOHTA

Liitteen IV B osa, "Tonnikilometritietojen tarkkailu 3 d artiklan soveltamista varten", toinen 
kohta, toinen luetelmakohta (direktiivi 2003/87/EY)

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

- ilma-aluksen käyttäjä voi soveltaa joko 
todellisia tai standardimassatietoja kyseisiä 
lentoja koskevissa massa- ja 
massakeskiöasiakirjoissaan ilmoitettujen 
matkustajien ja kirjatun matkatavaran 
osalta tai yhtä matkustajaa ja tämän 
kirjattua matkatavaraa koskevaa 
oletusarvoa 160 kg.

Perustelu

Komissio ehdotti vertailuparametrin laskemiseksi, että yksi matkustaja vastaisi oletusarvoa 
100 kg.  Tällainen määritelmä asettaisi rahtikuljetukset matkustajaliikennettä edullisempaan 
asemaan, koska yhden rahtitonnin kuljettaminen vaatii vähemmän energiaa ja aiheuttaa näin 
vähemmän päästöjä kuin kymmenen matkustajan kuljettaminen tietyllä matkalla. 
Matkustajaliikenne edellyttää istuimia, lentokonekeittiöitä, käymälöitä ja tarvikkeita, mitä 
taas rahtikuljetukset eivät vaadi. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa oletusarvon nostamista.

Tarkistus 24
LIITTEEN 3 KOHDAN b ALAKOHTA

Liitteen V B osan 14 kohdan a a alakohta (uusi) (direktiivi 2003/87/EY)

Euroopan unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
todentajan soveltamat työmenetelmät 
yhdenmukaistetaan ennen direktiivin 
täytäntöönpanoa ja että direktiivin 
säännöksiä sovelletaan yhtenäisellä 
tavalla.

Perustelu

Toimintatapojen, menettelyjen ja niiden soveltamisen yhdenmukaisuuden tutkiminen on 
välttämätöntä pyrittäessä lentoliikennesektorin yhdenmukaiseen käsittelyyn. Jäsenvaltioissa 
eri tavalla sovellettavat ja tulkittavat säännökset johtavat kilpailun vääristymiseen.

Tarkistus 25
LIITTEEN 3 KOHDAN b ALAKOHTA

Liitteen V B osan 16 kohdan ensimmäisen kohdan a alakohta (uusi) (direktiivi 2003/87/EY)

Euroopan unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
todentajan soveltamat työmenetelmät 
yhdenmukaistetaan ennen direktiivin 
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täytäntöönpanoa ja että direktiivin 
säännöksiä sovelletaan yhtenäisellä 
tavalla.

Perustelu

Toimintatapojen, menettelyjen ja niiden soveltamisen yhdenmukaisuuden tutkiminen on 
välttämätöntä pyrittäessä lentoliikennesektorin yhdenmukaiseen käsittelyyn. Jäsenvaltioissa 
eri tavalla sovellettavat ja tulkittavat säännökset johtavat kilpailun vääristymiseen.



PR\671093FI.doc 21/26 PE 390.460v02-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Johdanto

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viimeaikaisissa raporteissa on korostettu 
näkyvästi tarvetta rajoittaa kiireellisesti kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi.1

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.

Euroopan parlamentti on korostanut ilmastonmuutosta torjuvien toimien kiireellisyyttä useissa 
päätöslauselmissaan ja on osoittanut sitoutumistaan perustamalla ilmastonmuutosta 
käsittelevän väliaikaisen valiokunnan. 

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.2 Tämä on räikeässä ristiriidassa Kioton pöytäkirjan 
tavoitteeseen vähentää päästöjä kahdeksalla prosentilla tai EU:n tavoitteeseen vähentää 

  
1 Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 2007: Ilmastonmuutos 2007: Osa I - Luonnontieteellinen perusta; 
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 2007: Ilmastonmuutos 2007: Osa II - Vaikutukset, sopeutuminen ja 
haavoittuvuus; Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 2007: Ilmastonmuutos 2007: Osa III -  
Ilmastonmuutoksen hillintä.
2 Tämä luku on tuloksena tunnetusta ja turvallisesta 86 prosentista (1990–2004) ja luvusta, joka perustuu 
keskimääräiseen lisääntymiseen vuosina 2003–2004 (7,5 prosenttia vuodessa) (ks. Euroopan 
ympäristökeskuksen tekninen raportti 6/2006; Eurostat News Release 11/2007).
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päästöjä 30 prosentilla vuoden 2012 jälkeen. Joskus väitetään, että ilmailun osuus 
kasvihuonekaasupäästöistä on ”vain” noin 3 prosenttia,1 mutta ilmailun alan osuus 
bruttoarvonlisäyksestä on 0,6 prosenttia.2 Kukaan ei voisi väittää, että kyse on 
merkityksettömästä osuudesta.

Kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta ilmailuliikenne on kuljetusmuodoista huonoin 
vaihtoehto. Lentoaluksella kulkeva matkustaja saa aikaan huomattavasti enemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kilometriä kohden kuin junalla tai linja-autolla kulkeva matkustaja. 
Jopa auton käyttäminen on selvästi ympäristöystävällisempää kuin lentäminen.

Taulukko:
Eri kuljetusmuotojen hiilidioksidipäästöt keskimääräisellä matkustajamäärällä
Pitkän matkan matkustajaliikenne: grammaa hiilidioksidia henkilökilometriä kohden
rautatie
keskikokoinen henkilöauto
lentokone
linja-auto
Lähde: IFEU Heidelberg 2007

  
1 Ks. KOM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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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

Komission ehdotuksen tavoitteena on muuttaa direktiiviä 2003/87/EY siten, että ilmailun 
hiilidioksidipäästöt sisällytetään yhteisön päästöjärjestelmään.

Komissio esittää, että unionin lentoasemien välisten lentojen päästöt olisi sisällytettävä 
yhteisön järjestelmään vuodesta 2011 alkaen ja kaikkien unionin lentoasemille saapuvien tai 
niiltä lähtevien lentojen päästöt olisi sisällytettävä yhteisön järjestelmään vuodesta 2012 
alkaen. Ehdotuksen mukaan järjestelmän soveltamisalaan eivät kuuluisi testaus-, pelastus- ja 
koulutuslennot eivätkä myöskään maan hallituksen jäseniä kuljettavat lennot. Päästöoikeudet 
jaetaan yhdenmukaisella tavalla, ja niiden jakamisesta vastaavat jäsenvaltiot, jotka myös 
vastaavat ilma-aluksen käyttäjän hallinnollisesta seurannasta.  Päästöoikeuksien 
kokonaismäärä perustuu ilmailun kaudella 2004–2006 aikaansaamaan päästöjen keskiarvoon.

Tietty määrä oikeuksia jaetaan maksutta vertailuarvon perusteella. Vuosina 2011–2012 
ehdotetaan huutokaupattavaksi keskimääräinen prosenttiosuus siitä, mitä jäsenvaltiot 
ehdottavat huutokaupattavaksi kansallisissa päästöoikeussuunnitelmissaan.

Tämän jälkeen pitäisi laatia yleinen arvio, jossa arvioidaan uudelleen vapaasti myönnettävien 
ja huutokaupattavien päästöoikeuksien prosentuaalisia osuuksia sekä menettelytapoja. 
Huutokauppaa koskevista yksityiskohdista säädetään komission antamassa asetuksessa.

Ilma-alusten käyttäjät voivat ostaa päästöoikeuksia yhteisön järjestelmän piirissä olevilta 
kuudelta muulta sektorilta ja käyttää niin kutsuttuja hankkeista saatavia päästövähenemiä 
(päästövähennysyksiköt (ERU) ja sertifioidut päästövähennykset (CER)) tiettyyn 
yhdenmukaistettuun rajaan asti.

Komission ehdotuksen arviointi

Komission ehdotus on merkittävä askel ilmailun aikaansaamia kasvihuonekaasupäästöjä 
koskevan ongelman käsittelemiseksi.  Ympäristönäkökohdat sekä eri lentoyhtiöiden ja eri 
kuljetussektoreiden väliset kilpailukykynäkökohdat huomioiden ehdotusta on kuitenkin 
voitava parantaa ja sitä onkin parannettava merkittävästi.

Ehdotetut muutokset

Soveltamisala ja aloitusajankohta

Merkittävin esittelijän ehdottama muutos koskee järjestelmän soveltamisen samaa 
aloittamisajankohtaa sekä unionin sisäisille lennoille että unionin lentokentille saapuville ja 
niiltä lähteville lennoille. Komission mukaan ei ole olemassa mitään oikeudellista perustetta 
sille, että järjestelmää ei voitaisi alkaa soveltaa kaikkiin lähteviin ja saapuviin lentoihin. 
Komissio on ehdottanut kahta eri ajankohtaa poliittisista syistä johtuen. Eron tekeminen
sisäisten lentojen ja mannerten välisten lentojen välillä johtaisi merkittäviin ongelmiin. Jos 
mannerten välisiä lentoja ei sisällytettäisi järjestelmään, sen ympäristövaikutukset jäisivät 
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suhteellisen pieniksi. Tämä saisi myös aikaan kilpailun vääristymistä lentoyhtiöiden ja 
matkailukohteiden välillä. Olisi vaikea selittää, miten esimerkiksi lento Isosta-Britanniasta 
Marokkoon ei kuuluisi järjestelmän piiriin kun taas lento Isosta-Britanniasta Kanarian saarille 
kuuluisi. Tästä johtuen esittelijä ehdottaa yhden ja saman aloittamisajankohdan valitsemista. 
Koska ilmastonmuutoksen lieventäminen on yhä kiireellisempää, on järjestelmää alettava 
soveltamaan mahdollisimman pian. Järjestelmä otetaan käyttöön nähtävästi vuonna 2008. 
Yhden tai kahden vuoden siirtymäaika on varmasti realistinen. Tästä johtuen esittelijä 
ehdottaa, että järjestelmän aloittamisajankohdaksi määrättäisiin vuosi 2010.

Suhteet kolmansiin osapuoliin

Ilmastonmuutos on haaste koko maailmalle. Tämän vuoksi unionin luoma järjestelmä on vain 
ensimmäinen askel järjestelmän laajuuteen katsomatta. Euroopan komission pitäisi tästä 
johtuen neuvotella unionin ulkopuolisten maiden kanssa maailmanlaajuisen järjestelmän 
luomiseksi vähitellen. Jos unionin toimielimet sopivat minkä tahansa kolmannen osapuolen 
kanssa yhteisestä järjestelmästä, jonka ilmastovaikutukset ovat vähintään yhtä myönteisiä 
kuin unionin järjestelmän vaikutukset, komissio voi ehdottaa muutosta järjestelmään sen 
mukauttamiseksi sopimukseen. Pitäisi tehdä selväksi, että Euroopan unioni ei halua korostaa 
mitään erityistä järjestelmää, vaan ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle 
koituvia myönteisiä vaikutuksia. 

Päästöoikeuksien jakamismenetelmät

Komissio ehdottaa päästöoikeuksien yhdenmukaista jakamismenetelmää, mikä on merkittävä 
edistysaskel. Merkittävin päästökauppajärjestelmää koskeva kritiikki on liittynyt kilpailun 
vääristymiseen erilaisten kansallisten jakamissuunnitelmien johdosta ja siihen, että 
päästöoikeuksia jaetaan selkeästi liikaa. Komissio ehdottaa, että suurin osa oikeuksista jaetaan 
vertailuarvojen perusteella. Tämä olisi huomattavasti parempi vaihtoehto kuin entisissä 
käytännöissä pysyminen. Vertailuarvojärjestelmä voi kuitenkin myös johtaa kilpailun 
vääristymiseen, koska tavalla, jolla vertailuarvo valitaan, on merkitystä eri 
liiketoimintamalleja käyttäviin lentoyhtiöihin kohdistuviin vaikutuksiin. Komission 
ehdottama vertailuarvo voi asettaa rahtikuljetukset matkustajaliikennettä edullisempaan 
asemaan. Tästä johtuen sitä pitäisi muuttaa.

Myös muutettu vertailuarvo voi kuitenkin johtaa kilpailun jonkinasteiseen vääristymiseen. 
Tämän vuoksi suurempi määrä oikeuksia pitäisi jakaa huutokaupalla. Toinen huutokaupan 
puolesta puhuva tekijä on mahdollisuus huomioida alalle saapuvien ja innovoivien uusien 
yritysten tarpeet. Samoin on tärkeää estää mahdollisuuksien mukaan ansiottomia voittoja. 
Nykyisessä päästökauppajärjestelmässä oikeuksia jaetaan maksutta ja siitäkin huolimatta 
hinnat ovat nousseet. Oikeuksien jakaminen pitkälti huutokaupaten antaisi jäsenvaltioille 
mahdollisuuden lisätä tulojaan ja vähentää kuljetusalan muita veroja ja maksuja. 

Huutokaupasta saatavien varojen käyttö

Yleisesti on vallalla tunne siitä, että kansalaisille ja yrityksille ei pitäisi enää asettaa lisää 
veroja, maksuja ja muita rasitteita. Tästä johtuen ehdotuksessa pitäisi tehdä selväksi, että 
huutokaupasta saatavat varat ohjataan takaisin kansalaisille ja talouselämään. 
Kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta ilmailu on pahin mahdollinen liikennemuoto. 
Lentokoneella kulkeva matkustaja saa aikaan merkittävästi enemmän 
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kasvihuonekaasupäästöjä kuin autoa tai junaa samalla matkalla käyttävä matkustaja. Jopa 
autolla ajaminen on normaaliolosuhteissa ympäristöystävällisempää kuin lentoaluksen 
käyttäminen. Tätä taustaa vasten on ristiriitaista, että autoille ja erityisesti 
ympäristöystävällisemmille linja-autoille ja rautatieliikenteelle on asetettu useita veroja ja 
maksuja ja jopa joitakin ympäristöveroja. Rautatieliikenne on jo mukana 
päästökauppajärjestelmässä, koska se käyttää sähköenergiaa. Näin ollen esittelijä ehdottaa 
verojen ja maksujen pienentämistä ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen kohdalla.

Ylärajat

Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kahdeksan prosenttia 
vuoden 1990 tasoon verrattuna vuoteen 2012 mennessä. Vuoteen 2020 mennessä päästöjä on 
vähennettävä noin 20 prosenttia ja jopa 30 prosenttia, jos asiasta tehdään kansainvälinen 
sopimus. Jos nämä tavoitteet halutaan siirtää ilmailualalle, joka on kaksinkertaistanut 
päästöjensä määrän vuoden 1990 jälkeen, olisi alalla päästävä arviolta yli 50 prosentin 
päästöleikkauksiin vuoteen 2012 mennessä. Käytettävissä olevat tekniset toimenpiteet 
huomioiden tavoite on täysin epärealistinen. Ilmailualaa pitäisi kuitenkin vaatia vähentämään 
päästöjään edes vähän kaikkien alojen tasavertaisen kohtelun vuoksi ja tavoitteiden 
nostamiseksi. Esittelijä ehdottaa 10 prosentin vähennystä vuosiin 2004–2006 verrattuna. 
Tämä ei sulje alan kasvua pois, vaikka lentoalusten päästöjen nykyistä määrää ei voida 
vähentää lyhyellä aikavälillä, koska lentoyhtiöt voivat ostaa päästövähenemiä muilta aloilta 
tai puhtaan kehityksen mekanismista ja yhteistoteutusmekanismista.

Ilmailun muut kuin hiilidioksidipäästöjen vaikutukset

Tieteellisten tutkimusten mukaan on olemassa myös paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat 
ilmastonmuutokseen, kuin pelkästään hiilidioksidipäästöt. Merkittävän osan tästä 
muodostavat typenoksidipäästöt ja cirrus-pilvet. Cirrus-pilvien osalta kaikkea ei vielä ole 
tieteellisesti osoitettu, mutta pelkkänä varotoimena näiden pilvien muodostumista pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan välttää. Tästä johtuen esittelijä ehdottaa johdanto-osan kappaletta, 
missä kannustetaan ilmaliikenteen hallintaviranomaisia toimiin. Typenoksidien osalta 
komissio on ilmoittanut ehdottavansa erillistä lainsäädäntöä. Lainsäädäntöehdotusta ei 
kuitenkaan ole valitettavasti laadittu. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa kerrointa ilmailun 
typenoksidivaikutusten heijastelemiseksi. Kertoimen käyttö lopetettaisiin, kun neuvosto ja 
Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet komission uuden ehdotuksen typenoksideista.

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.

Ilmaliikenteen hallintajärjestelmä

Euroopan parlamentti on jo vuosia pyytänyt parantamaan ilmaliikenteen hallintaa. 
Jäsenvaltiot ja neuvosto ovat valitettavasti kovasti epäröineet ottaa järjestelmä käyttöön. 
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Järjestelmän on tarkoitus tulla voimaan vasta vuonna 2020.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskeva tutkimustyö 
käynnistettiin taloudellisista ja liikennepoliittisista syistä.  Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa 
ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmää koskeva hanke pyrkisi kuitenkin myös vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä johtuen jäsenvaltioita ja neuvostoa pitäisi kehottaa 
toteuttamaan hanke mahdollisimman pian.  
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