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DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/101/EY,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2008,
direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

(2)

Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien
puitesopimuksen, jäljempänä ’puitesopimus’, joka hyväk
syttiin Euroopan yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä
94/69/EY (5), perimmäisenä tavoitteena on ilmakehän
kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle
tasolle, että estetään ihmisen toiminnan vaaralliset vaiku
tukset ilmastojärjestelmään.

(3)

Brysselissä 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007 kokoontu
nut Eurooppa-neuvosto korosti, että on ehdottoman tär
keää saavuttaa strateginen tavoite, jonka mukaan maapal
lon keskilämpötila saa nousta enintään 2 °C suhteessa
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Hallitustenvä
lisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) neljännessä arvioin
tiraportissa ilmoittamat viimeisimmät tieteelliset tutki
mustulokset osoittavat vielä selvemmin, että ilmaston
muutoksen kielteiset vaikutukset aiheuttavat lisääntyvässä
määrin vakavaa vaaraa ekosysteemeille, elintarviketuotan
nolle, kestävän kehityksen toteutumiselle ja vuosituhan
nen kehitystavoitteiden saavuttamiselle sekä ihmisten ter
veydelle ja turvallisuudelle. Jotta 2 °C:n tavoite säilyisi
realistisena, kasvihuonekaasupitoisuudet ilmakehässä olisi
vakiinnutettava noin 450 ppmv hiilidioksidiekvivalentin
tasolle, mikä puolestaan edellyttää maailman kasvihuone
kaasupäästöjen kasvun pysähtymistä seuraavien 10–15
vuoden kuluessa sekä kokonaispäästöjen merkittävää vä
hentämistä siten, että ne ovat vähintään 50 prosenttia
vuoden 1990 tasojen alapuolella vuoteen 2050 men
nessä.

(4)

Eurooppa-neuvosto korosti, että Euroopan unioni on si
toutunut muuttamaan Euroopan erittäin energiatehok
kaaksi ja vähän kasvihuonekaasupäästöjä tuottavaksi ta
loudeksi ja että toistaiseksi, kunnes vuoden 2012 jälkeistä
aikaa koskeva maailmanlaajuinen ja kokonaisvaltainen
sopimus on tehty, EU on sitoutunut määrätietoisesti ja
riippumattomasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä
vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuo
teen 1990 verrattuna. Ilmailun aiheuttamien kasvihuone
kaasupäästöjen rajoittaminen on olennainen osatekijä ja
yhdenmukainen tämän sitoumuksen kanssa.

jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon
lausunnon (1),

Euroopan

talous-

ja

sosiaalikomitean

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestel
män toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä lokakuuta
2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivillä 2003/87/EY (4) perustettiin yhteisön kasvihuo
nekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä, jolla on
tarkoitus edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä
sekä kustannustehokkaasti että taloudellisesti.

(1) EUVL C 175, 27.7.2007, s. 47.
(2) EUVL C 305, 15.12.2007, s. 15.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. marraskuuta 2007 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vah
vistettu 18. huhtikuuta 2008 (EUVL C 122 E, 20.5.2008, s. 19), ja
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 8. heinäkuuta 2008 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 24. lo
kakuuta 2008.
(4) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

(5) EYVL L 33, 7.2.1994, s. 11.
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(5)

Eurooppa-neuvosto korosti, että EU on sitoutunut maail
manlaajuiseen ja kattavaan sopimukseen kasvihuonekaa
supäästöjen vähentämiseksi vuoden 2012 jälkeisenä ai
kana sekä tekemään vaikuttavia, tehokkaita ja tasapuolisia
ratkaisuja ilmastonmuutoksen asettamien haasteiden edel
lyttämässä mittakaavassa. Se hyväksyi EU:n kasvihuone
kaasupäästöjen vähentämisen 30 prosentilla alle vuoden
1990 tasojen vuoteen 2020 mennessä. Tällä tavoin se on
valmis osallistumaan vuoden 2012 jälkeiseksi ajaksi teh
tävään maailmanlaajuiseen ja kattavaan sopimukseen
edellyttäen, että muut kehittyneet maat sitoutuvat vastaa
viin päästövähennyksiin ja että taloudellisesti edistyneem
mät kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan asiaan riittä
vässä määrin vastuunsa ja valmiuksiensa mukaisesti. EU
johtaa edelleen neuvotteluja kunnianhimoisesta kansain
välisestä sopimuksesta, jolla saataisiin aikaan maapallon
lämpötilan nousun rajoittuminen 2 °C:een, ja pitää Balilla
joulukuussa 2007 pidetyssä puitesopimuksen sopimus
puolten 13. konferenssissa tämän tavoitteen suhteen saa
vutettua edistystä rohkaisevana. EU pyrkii varmistamaan,
että kyseiseen maailmanlaajuiseen sopimukseen sisältyy
toimenpiteitä, joilla vähennetään ilmailun aiheuttamia
kasvihuonekaasupäästöjä, ja tässä tapauksessa komission
olisi tarkasteltava, mitkä tähän direktiiviin tehtävät muu
tokset ovat tarpeen siltä osin kuin direktiivi koskee ilmaalusten käyttäjiä.

(6)

Euroopan parlamentti hyväksyi 14 päivänä helmikuuta
2007 ilmastonmuutosta koskevan päätöslauselman (1),
jossa se viittasi tavoitteeseen, jonka mukaan maapallon
keskilämpötila ei saa nousta yli kahta astetta esiteollisen
ajan tasosta, ja jossa se kehotti EU:ta säilyttämään johta
van roolinsa neuvotteluissa, joiden tarkoituksena on il
mastonmuutoksen torjumisen kansainvälisten puitteiden
laatiminen vuoden 2012 jälkeiselle ajalle, ja esittämään
edelleen kunnianhimoisia tavoitteita kansainvälisten
kumppaneiden kanssa käymissään keskusteluissa, ja se
korosti, että kaikkien teollisuusmaiden päästöjen koko
naismäärää on vähennettävä vuoteen 2020 mennessä
30 prosentilla vuoden 1990 päästömääriin verrattuna,
jotta päästöjä pystyttäisiin vähentämään 60–80 prosen
tilla vuoteen 2050 mennessä.

(7)

Puitesopimus edellyttää, että kaikki sopimuspuolet laati
vat ja panevat täytäntöön kansallisia ja tarvittaessa alueel
lisia ohjelmia, jotka sisältävät ilmastonmuutosta lieventä
viä toimia.

(8)

Puitesopimuksen Kioton pöytäkirjassa, joka Euroopan yh
teisön puolesta hyväksyttiin neuvoston päätöksellä
2002/358/EY (2), edellytetään, että teollisuusmaat pyrki
vät Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) toimin
nan kautta rajoittamaan tai vähentämään sellaisia ilmail
usta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, jotka eivät
kuulu Montrealin pöytäkirjan soveltamisalaan.

(1) EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 344.
(2) EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1.
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(9)

Yhteisö ei ole vuoden 1944 Chicagon siviili-ilmailun
yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, so
pimuspuoli, kun taas kaikki jäsenvaltiot ovat sekä kysei
sen yleissopimuksen sopimuspuolia että ICAO:n jäseniä.
Jäsenvaltiot tukevat edelleen muiden ICAO:n valtioiden
kanssa sellaisten toimenpiteiden, muun muassa markki
naperusteisten välineiden, kehittämistä, joissa käsitellään
ilmailun aiheuttamia ilmastonmuutosvaikutuksia. Vuonna
2004 pidetyssä ICAO:n ilmailun ympäristönsuojelukomi
tean kuudennessa kokouksessa päätettiin, että pelkästään
ilmailun päästöjä koskevaa, uuteen ICAO:n oikeudelliseen
välineeseen perustuvaa päästökauppajärjestelmää ei silloin
kannattanut valmistella ICAO:n yhteydessä. Tästä syystä
syyskuussa 2004 pidetyn ICAO:n yleiskokouksen päätös
lauselmassa A35–5 ei ehdotettu uutta oikeudellista väli
nettä, vaan kannatettiin avointa päästökauppaa ja sitä,
että valtiot voivat sisällyttää kansainvälisen lentoliiken
teen päästöt päästökauppajärjestelmiinsä. Syyskuussa
2007 pidetyn ICAO:n 36. yleiskokouksen päätöslausel
man A36–22 lisäyksessä L kehotetaan sopimusvaltioita
olemaan panematta täytäntöön muiden sopimusvaltioi
den ilma-alusten käyttäjiä koskevaa päästökauppajärjestel
mää, paitsi näiden valtioiden yhteisen sopimuksen poh
jalta. Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ja viisitoista muuta
Euroopan valtiota palauttivat mieliin, että Chicagon yleis
sopimuksessa tunnustetaan nimenomaan kunkin sopi
muspuolen oikeus soveltaa kaikkien valtioiden ilma-aluk
siin omaa ilmailulainsäädäntöään syrjintää harjoittamatta,
ja esittivät kyseistä päätöslauselmaa koskevan varauman
sekä pidättivät oikeuden toteuttaa ja soveltaa markkina
perusteisia toimenpiteitä Chicagon yleissopimuksen mu
kaisesti syrjintää harjoittamatta kaikkien valtioiden kaik
kiin ilma-alusten käyttäjiin, jotka tarjoavat palveluita nii
den alueelle, alueelta tai alueella.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o
1600/2002/EY (3) vahvistetussa kuudennessa ympäristöä
koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa edellytettiin, että
komissio määrittelisi ja toteuttaisi erityisiä toimia lento
liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähen
tämiseksi, mikäli tällaisista toimenpiteistä ei sovittaisi
ICAO:ssa vuoteen 2002 mennessä. Lokakuussa 2002,
joulukuussa 2003 ja lokakuussa 2004 tekemissään pää
telmissä neuvosto on toistuvasti kehottanut komissiota
ehdottamaan toimia kansainvälisen lentoliikenteen ilmas
tovaikutusten vähentämiseksi.

(11)

Huomattavien päästövähennysten aikaansaamiseksi olisi
toteutettava politiikkoja ja toimenpiteitä jäsenvaltioiden
ja yhteisön tasolla kaikilla yhteisön talouden aloilla. Jos
ilmailualan ilmastovaikutusten kasvu jatkuu nykyistä tah
tia, se mitätöi merkittävällä tavalla muilla aloilla ilmas
tonmuutoksen torjumiseksi tehtyjä vähennyksiä.

(3) EYVL L 242, 10.9.2002, s. 1.
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Komissio esitti 27 päivänä syyskuuta 2005 neuvostolle,
Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaaliko
mitealle ja alueiden komitealle antamassaan tiedonan
nossa ”Ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten vähentämi
nen” ilmailun ilmastovaikutusten vähentämistä koskevan
strategian. Strategiassa ehdotetaan laajaa toimenpidepa
kettia, johon sisältyy ehdotus ilmailun sisällyttämisestä
yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan
järjestelmään, sekä perustetaan Eurooppalaisen ilmaston
muutosohjelman toisen vaiheen puitteissa toimiva ilmai
lualan työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella keinoja
sisällyttää ilmailu yhteisön järjestelmään. Neuvosto totesi
2 päivänä joulukuuta 2005 antamissaan päätelmissä, että
sekä talouden että ympäristönsuojelun kannalta ilmailun
sisällyttäminen yhteisön järjestelmään vaikutti parhaalta
tavalta edetä asiassa, ja kehotti komissiota antamaan lain
säädäntöehdotuksen vuoden 2006 kuluessa. Euroopan
parlamentti tunnusti ilmailun ilmastonmuutosvaikutusten
vähentämisestä 4 päivänä heinäkuuta 2006 antamassaan
päätöslauselmassa (1), että päästökauppajärjestelmä voi
olla osa kattavaa toimenpidekokonaisuutta, jolla puutu
taan ilmailun ilmastonmuutosvaikutuksiin, mikäli se
suunnitellaan asianmukaisesti.

(13)

Kattavaan toimenpidepakettiin olisi myös sisällyttävä ope
ratiivisia ja teknisiä toimenpiteitä. Ilmaliikenteen hallin
nan parantaminen yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa
koskevan ohjelman ja SESAR-ohjelman yhteydessä voi
auttaa lisäämään polttoainetehokkuutta jopa 12 prosen
tilla. Uusien teknologioiden tutkimus, mukaan lukien tut
kimus, joka koskee keinoja parantaa lentokoneiden polt
toainetehokkuutta, voi edelleen vähentää lentoliikenteen
päästöjä.

(14)

Tällä direktiivillä direktiiviin 2003/87/EY tehtävien muu
tosten tavoitteena on vähentää ilmailun aiheuttamaa il
mastonmuutosvaikutusta sisällyttämällä ilmailutoiminnan
päästöt yhteisön järjestelmään.

(15)

Ilma-alusten käyttäjillä on välittömin määräysvalta päät
tää, minkä tyyppisiä ilma-aluksia käytetään ja miten niillä
lennetään, ja sen vuoksi niiden olisi oltava vastuussa tä
män direktiivin vaatimusten noudattamisesta, muun
muassa velvoitteesta laatia tarkkailusuunnitelma sekä
tarkkailla päästöjä ja raportoida niistä tämän suunnitel
man mukaisesti. Ilma-aluksen käyttäjä voidaan tunnistaa
ICAO:n tunnuksen tai minkä tahansa muun lennon tun
nistamiseen käytettävän hyväksytyn tunnuksen avulla. Jos
ilma-aluksen käyttäjän henkilöllisyyttä ei tiedetä, ilmaaluksen omistajaa olisi pidettävä ilma-aluksen käyttäjänä,
jollei omistaja todista, kuka toinen henkilö oli ilma-aluk
sen käyttäjä.

(1) EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 119.
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(16)

Kilpailun vääristymisen estämiseksi ja ympäristötehok
kuuden parantamiseksi kaikkien yhteisön lentopaikoille
saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen päästöt olisi sisäl
lytettävä järjestelmään vuodesta 2012 alkaen.

(17)

Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä edelleen
yhteisymmärrykseen maailmanlaajuisista toimenpiteistä
ilmailun aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentä
miseksi. Yhteisön järjestelmä voi toimia mallina päästö
kaupan käytölle maailmanlaajuisesti. Yhteisön ja jäsenval
tioiden olisi pidettävä edelleen yhteyttä kolmansiin osa
puoliin tämän direktiivin täytäntöönpanon aikana ja kan
nustettava kolmansia maita toteuttamaan vastaavia toi
menpiteitä. Jos kolmas maa hyväksyy yhteisöön saapu
vien lentojen ilmastovaikutusten vähentämiseksi toimen
piteitä, joilla on vähintään sama ympäristövaikutus kuin
tällä direktiivillä, komission olisi kyseistä maata kuultu
aan tarkasteltava käytettävissä olevia vaihtoehtoja, jotta
mahdollistettaisiin yhteisön järjestelmän ja kyseisen
maan toimenpiteiden optimaalinen vuorovaikutus. Kol
mansissa maissa kehitteillä olevat päästökauppajärjestel
mät alkavat mahdollistaa optimaalisen vuorovaikutuksen
yhteisön järjestelmän kanssa siltä osin kuin ne kattavat
ilmailun. Kahdenväliset järjestelyt, jotka koskevat yhteisön
järjestelmän kytkemistä muihin päästökauppajärjestelmiin
yhteisen järjestelmän luomiseksi tai vastaavien toimien
huomioon ottamista päällekkäisen sääntelyn välttämi
seksi, voisivat olla askel kohti maailmanlaajuista sopi
musta. Tällaisia kahdenvälisiä järjestelyjä tehtäessä komis
sio voi muuttaa yhteisön järjestelmään sisällytettyjä ilma
ilutoiminnan tyyppejä, mukaan lukien tästä seuraavat
mukautukset ilma-aluksen käyttäjille myönnettävien pääs
töoikeuksien kokonaismäärään.

(18)

Sääntelyn parantamisen periaatteen mukaisesti tietyt len
not olisi jätettävä yhteisön järjestelmän ulkopuolelle. Jotta
voitaisiin välttää muut suhteettoman suuret hallinnolliset
rasitteet, kaupallisen lentoliikenteen harjoittajat, jotka
suorittavat kolmen peräkkäisen neljän kuukauden jakson
aikana vähemmän kuin 243 lentoa kunakin jaksona, olisi
jätettävä yhteisön järjestelmän ulkopuolelle. Tämä hyö
dyttäisi lentoyhtiöitä, jotka tarjoavat rajoitettuja palveluja
yhteisön järjestelmän soveltamisalalla, muun muassa ke
hitysmaiden lentoyhtiöitä.

(19)

Ilmailu vaikuttaa ilmastoon maailmanlaajuisesti, koska
siitä aiheutuu hiilidioksidi-, typenoksidi-, vesihöyry-, sul
faattihiukkas- ja nokihiukkaspäästöjä. IPCC on arvioinut,
että ilmailun kokonaisvaikutukset ilmastoon tällä hetkellä
ovat kahdesta neljään kertaa suuremmat kuin sen aikai
sempien pelkkien hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Uu
simpien yhteisön tutkimusten mukaan ilmailun kokonais
vaikutukset ilmastoon saattavat olla kaksi kertaa suurem
mat kuin pelkkien hiilidioksidipäästöjen vaikutukset. Mis
sään näistä arvioista ei kuitenkaan oteta huomioon cir
rus-pilvien vaikutuksia, joita koskevat arviot ovat erittäin
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epävarmoja. Perustamissopimuksen 174 artiklan 2 koh
dan mukaisesti yhteisön ympäristöpolitiikka perustuu en
nalta varautumisen periaatteeseen. Tieteen edistymistä
odotettaessa kaikki ilmailun vaikutukset olisi otettava
huomioon mahdollisimman laajalti. Typenoksidipäästöjä
käsitellään muissa komission vuonna 2008 antamissa
lainsäädäntöehdotuksissa. Tutkimusta tiivistymisjuovien
ja cirrus-pilvien muodostumisesta sekä tehokkaista lieven
tämistoimista, operatiiviset ja tekniset toimenpiteet mu
kaan luettuina, olisi edistettävä.

(20)

Kilpailun vääristymisen välttämiseksi olisi säädettävä yh
denmukaisesta päästöoikeuksien jakomenetelmästä, jolla
määritellään ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä
ja ilma-alusten käyttäjille jaettavien päästöoikeuksien
määrä. Osa päästöoikeuksista jaetaan huutokaupalla ko
mission laatimien sääntöjen mukaisesti. Päästöjä olisi siir
rettävä erityisvarantoon uusien ilma-alusten käyttäjien
markkinoille pääsyn varmistamiseksi ja niiden ilma-alus
ten käyttäjien avustamiseksi, joiden suoritteet tonnikilo
metreinä kasvavat jyrkästi. Toimintansa lopettaville ilmaalusten käyttäjille olisi myönnettävä päästöoikeuksia sen
kauden loppuun saakka, jolle on jo jaettu maksuttomia
päästöoikeuksia.

(21)

Kaikille yhteisön järjestelmään osallistuville ilma-alusten
käyttäjille maksutta myönnettävien päästöoikeuksien
osuuden täysi yhdenmukaistaminen on asianmukaista
ilma-alusten käyttäjien tasapuolisten toimintaedellytysten
takaamiseksi ottaen huomioon, että kutakin ilma-alusten
käyttäjää sääntelevät kaiken Euroopan unioniin (EU),
unionista ja unionissa tapahtuvan ilmailutoiminnan osalta
yksi jäsenvaltio ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen
kahdenvälisten lentoliikennesopimusten syrjimättömyyttä
koskevat säännökset.

(22)

Ilmailu lisää ihmisen toiminnan aiheuttamaa yleistä il
mastonmuutosvaikutusta, ja ilma-alusten kasvihuonekaa
supäästöjen ympäristövaikutuksia voidaan lieventää il
mastonmuutosta hillitsevillä toimenpiteillä EU:ssa ja kol
mansissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, ja rahoittamalla
vaikutusten lieventämiseen ja vaikutuksiin mukautumi
seen liittyvää tutkimusta ja kehitystyötä, myös erityisesti
ilmailun ja lentoliikenteen aloilla. Jäsenvaltioiden omia
julkisia menoja koskevat päätökset ovat toissijaisuusperi
aatteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion asia. Tämän lähtö
kohdan noudattamista rajoittamatta päästöoikeuksien
huutokaupasta saatuja tuloja tai jäsenvaltioiden budjettiin
liittyvien perusperiaatteiden, kuten yhtenäisyyden ja yleis
katteisuuden, edellyttämä vastaava määrä olisi käytettävä
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kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuu
toksen vaikutuksiin sopeutumiseen EU:ssa ja kolmansissa
maissa, vaikutusten lieventämiseen ja vaikutuksiin sopeu
tumiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitystyön rahoittami
seen ja yhteisön järjestelmän hallintokustannusten katta
miseen. Huutokaupasta saatuja tuloja olisi käytettävä
myös vähäpäästöisen liikenteen hyväksi. Huutokaupasta
saaduilla tuloilla olisi erityisesti rahoitettava energiatehok
kuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistävää
maailmanlaajuista rahastoa sekä metsien hävittämistä es
täviä ja kehitysmaiden sopeutumista helpottavia toimen
piteitä. Tässä direktiivissä olevat tulojen käyttöä koskevat
säännökset eivät rajoita mahdollisia päätöksiä päästöoi
keuksien huutokaupasta saatavien tulojen käytöstä direk
tiivin 2003/87/EY yleisen tarkistamisen yhteydessä.

(23)

Huutokaupasta saatavien varojen käyttöä koskevat sään
nökset olisi annettava tiedoksi komissiolle. Tällainen il
moitus ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdassa määrätystä velvollisuudesta il
moittaa tietyistä kansallisista toimenpiteistä. Tämän direk
tiivin ei tulisi vaikuttaa perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklan mukaisesti mahdollisesti toteutettavien valtion
tukea koskevien menettelyjen tulokseen.

(24)

Yhteisön järjestelmän kustannustehokkuuden lisäämiseksi
olisi ilma-alusten käyttäjien voitava hyödyntää hanketoi
minnasta saatuja sertifioituja päästövähennyksiä ja pääs
tövähennysyksiköitä päästöoikeuksien palauttamiseen liit
tyvien vaatimusten täyttämiseksi yhdenmukaistettuun ra
jaan saakka. Sertifioitujen päästövähennysten ja päästövä
hennysyksiköiden käytön olisi oltava yhdenmukaista
tässä direktiivissä esitetyssä päästökauppajärjestelmässä
sovellettavien käytön hyväksymisperusteiden kanssa. Jä
senvaltioiden määrittämien päästövähennysyksiköiden ja
sertifioitujen päästövähennyksien käytön prosentuaalinen
osuus Kioton pöytäkirjan ensimmäisen sitoumuskauden
aikana on keskimäärin arviolta 15 prosenttia.

(25)

Eurooppa-neuvosto totesi Brysselissä 13 ja 14 päivänä
maaliskuuta 2008 pidetyssä istunnossa antamissaan pää
telmissä, että maailmanlaajuisilla kilpailulle avoimilla
markkinoilla hiilivuodon riski on ongelma, jota olisi tar
kasteltava kiireellisesti ja käsiteltävä asianmukaisella ta
valla uudessa päästökauppajärjestelmää koskevassa direk
tiivissä, jotta voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpi
teitä siinä tapauksessa, että kansainväliset neuvottelut
epäonnistuvat. Kansainvälinen sopimus on edelleen paras
tapa käsitellä tätä kysymystä.
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Ilma-alusten käyttäjien hallinnollisen taakan vähentämi
seksi olisi vain yhden jäsenvaltion oltava vastuussa kus
takin ilma-aluksen käyttäjästä. Jäsenvaltioilla olisi oltava
velvollisuus varmistaa, että sellaiset ilma-alusten käyttäjät,
joille on myönnetty liikennelupa kyseisessä jäsenvaltiossa
tai joilla ei ole liikennelupaa tai jotka toimivat kolman
sissa maissa ja joiden perusvuoden päästöt aiheutuvat
suurimmalta osin kyseisessä jäsenvaltiossa, noudattavat
tämän direktiivin vaatimuksia. Jos ilma-aluksen käyttäjä
ei noudata tämän direktiivin vaatimuksia ja jos vaatimus
ten noudattamista ei ole pystytty varmistamaan hallinnoi
van jäsenvaltion muilla lainvalvontatoimenpiteillä, jäsen
valtioiden olisi toimittava yhteisvastuullisesti. Hallinnoi
van jäsenvaltion olisi sen vuoksi voitava viimeisenä kei
nona pyytää komissiota päättämään asianomaisen ilmaaluksen käyttäjän määräämisestä toimintakieltoon yh
teisön tasolla.

Jotta yhteisön järjestelmän kirjanpitojärjestelmä voidaan
pitää yhtenäisenä, ilmailualalle myönnettyjä päästöoi
keuksia olisi käytettävä ainoastaan ilma-alusten käyttäjille
asetettujen päästöoikeuksien palauttamista koskevien vaa
timusten täyttämiseen, ottaen huomioon, ettei kansainvä
lisen ilmailun päästöjä ole sisällytetty Kioton pöytäkirjan
mukaisiin jäsenvaltioiden sitoumuksiin.

(28)

Ilma-alusten käyttäjien yhdenvertaisen kohtelun varmista
miseksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava niiden vastuulla
olevien ilma-alusten käyttäjien hallinnoinnissa yhdenmu
kaistettuja sääntöjä komission laatimien erityisten ohjei
den mukaisesti.

(29)

Yhteisön järjestelmän ympäristötavoitteiden loukkaamat
tomuuden turvaamiseksi ilma-alusten käyttäjien palautta
mat päästövähennysyksiköt olisi laskettava vain sellaisten
kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden hyväksi,
joissa kyseiset päästöt otetaan huomioon.

(30)

Euroopan lennonvarmistusjärjestöllä (Eurocontrol) saattaa
olla hallussaan tietoja, joista voisi olla apua jäsenvaltioille
tai komissiolle tässä direktiivissä säädettyjen velvollisuuk
sien täyttämisessä.

(31)

Päästöjen tarkkailuun, raportointiin ja todentamiseen sekä
rangaistuksiin liittyviä yhteisön järjestelmän säännöksiä
olisi sovellettava myös ilma-alusten käyttäjiin.

(32)

Komission olisi tarkasteltava direktiivin 2003/87/EY toi
mivuutta ilmailutoiminnan kannalta sen soveltamisesta
saatujen kokemusten perusteella ja toimitettava tämän
jälkeen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(33)

Tarkasteltaessa direktiivin 2003/87/EY toimivuutta ilma
ilutoiminnan kannalta olisi pohdittava sellaisten maiden
rakenteellista riippuvuutta ilmailusta, joilla ei ole riittäviä
ja vastaavia vaihtoehtoisia liikennemuotoja ja jotka sen
vuoksi ovat hyvin riippuvaisia lentoliikenteestä ja joissa
matkailuala muodostaa suuren osan bruttokansantuot
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teesta. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että
saatavuus- ja kilpailukykyongelmia, joita aiheutuu perus
tamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille
yhteisön syrjäisimmille alueille, ja ongelmia, joita aiheu
tuu julkisen palvelun velvoitteiden täyttämiselle tämän
direktiivin täytäntöönpanosta, saataisiin lievennettyä tai
jopa poistettua.

(34)

Lontoossa 2 päivänä joulukuuta 1987 annettu lentoase
mia koskeva yhteinen julistus korvataan vuoropuhelua
Gibraltarin kanssa käsittelevän foorumin ensimmäisessä
ministerikokouksessa Cordobassa 18 päivänä syyskuuta
2006 annetulla Gibraltarin lentoasemaa koskevalla minis
tereiden julistuksella, jonka täyden noudattamisen katso
taan täyttävän vuoden 1987 julistuksen vaatimukset.

(35)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toi
menpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siir
rettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta
1999
tehdyn
neuvoston
päätöksen
1999/468/EY (1) mukaisesti.

(36)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä
toimenpiteitä, jotka liittyvät sellaisten ilmailun päästöoi
keuksien huutokauppaamiseen, joita ei tarvitse myöntää
maksutta, hyväksyä yksityiskohtaisia sääntöjä erityisva
rannon toiminnasta tiettyjen ilma-alusten käyttäjien kan
nalta sekä menettelyistä, joita sovelletaan kun komissiota
pyydetään päättämään ilma-aluksen käyttäjän määräämi
sestä toimintakieltoon, ja jotta se voisi muuttaa liitteessä I
olevaa ilmailutoimintaluetteloa tapauksissa, joissa kolmas
maa ottaa käyttöön ilmailun ilmastonmuutosvaikutuksen
vähentämistä koskevia toimenpiteitä. Koska nämä toi
menpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on
muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia,
myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä
osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a
artiklassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelyme
nettelyä noudattaen.

(37)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta, vaan se voidaan suunnitellun toi
minnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa parem
min yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimen
piteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä di
rektiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen.

(38)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen (2) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kan
nustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuk
sien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön
osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen
vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Direktiivi 2003/87/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaa
vasti,

13.1.2009

4) Lisätään 3 artiklan jälkeen luku seuraavasti:
”II LUKU

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Direktiivin 2003/87/EY muuttaminen
Muutetaan direktiivi 2003/87/EY seuraavasti:
1) Lisätään ennen 1 artiklaa otsikko seuraavasti:

ILMAILU

3 a artikla
Soveltamisala
Tämän luvun säännöksiä on sovellettava liitteessä I tarkoi
tettuun ilmailutoimintaan liittyvien päästöoikeuksien jaka
miseen ja myöntämiseen.

”I LUKU

3 b artikla

YLEISET SÄÄNNÖKSET”.

Ilmailutoiminta

2) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Tämän direktiivin soveltamisen Gibraltarin lentoase
maan ei katsota vaikuttavan Espanjan kuningaskunnan tai
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan ri
idassa siitä, minkä valtion suvereniteetin alaisuuteen alue,
jolla tämä lentoasema sijaitsee, kuuluu.”
3) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
a) korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) ’päästöillä’ jonkin laitoksen lähteistä ilmaan päästet
tyjä kasvihuonekaasuja tai liitteessä I tarkoitettuun
ilmailutoimintaan käytettävästä ilma-aluksesta ympä
ristöön päästettyjä tiettyjä tähän toimintaan liittyviä
kaasuja;”;
b) lisätään alakohdat seuraavasti:
”o) ’ilma-aluksen käyttäjällä’ henkilöä, joka käyttää ilmaalusta sen suorittaessa liitteessä I tarkoitettua ilmail
utoimintaa, tai jos kyseinen henkilö ei ole tiedossa tai
ilma-aluksen omistaja ei ole yksilöinyt käyttäjää,
ilma-aluksen omistajaa;
p) ’kaupallisen lentoliikenteen harjoittajalla’ toiminnan
harjoittajaa, joka tarjoaa korvausta vastaan säännölli
siä tai muita kuin säännöllisiä lentoliikennepalveluja
matkustajien, rahdin tai postin kuljettamiseksi;
q) ’hallinnoivalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka on 18
a artiklan mukaisesti vastuussa yhteisön järjestelmän
hallinnoinnista tietyn ilma-aluksen käyttäjän osalta;
r) ’ilmailusta aiheutuvilla päästöillä’ kaikkien liitteessä I
tarkoitettuun ilmailutoimintaan kuuluvien, jäsenval
tion alueella sijaitsevalta lentopaikalta lähtevien tai
tällaiselle lentopaikalle kolmannesta maasta saapu
vien lentojen päästöjä;
s) ’ilmailun aiemmilla päästöillä’ liitteessä I tarkoitettuun
ilmailutoimintaan käytettävien ilma-alusten vuosien
2004, 2005 ja 2006 keskimääräisiä vuotuisia pääs
töjä.”

Komissio laatii viimeistään 2 päivänä elokuuta 2009 23 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudat
taen suuntaviivat, jotka koskevat liitteessä I tarkoitetun il
mailutoiminnan yksityiskohtaista tulkintaa.
3 c artikla
Ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä
1.
Ilma-alusten käyttäjille 1 päivän tammikuuta 2012 ja
31 päivän joulukuuta 2012 välillä jaettavien ilmailun pääs
töoikeuksien kokonaismäärä on 97 prosenttia ilmailun
aiemmista päästöistä.
2.
Tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tuna, 1 päivänä tammikuuta 2013 alkavana kautena ja,
mikäli 30 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkas
telun perusteella ei tehdä mitään muutoksia, kunakin sitä
seuraavana kautena ilma-alusten käyttäjille myönnettävien
ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärä on 95 prosenttia
ilmailun aiemmista päästöistä kerrottuna kauteen kuuluvien
vuosien määrällä.
Prosenttiosuutta voidaan tarkistaa osana tämän direktiivin
yleistä uudelleentarkastelua.
3.
Komissio tarkastelee uudelleen ilma-alusten käyttäjille
myönnettävien ilmailun päästöoikeuksien kokonaismäärää
30 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
4.
Komissio tekee päätöksen ilmailun aiemmista pääs
töistä parhaiden saatavilla olevien tietojen perusteella, todel
lisiin liikennetietoihin perustuvat arviot mukaan luettuina,
viimeistään 2 päivänä elokuuta 2009. Kyseistä päätöstä tar
kastellaan 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa.
3 d artikla
Ilmailun päästöoikeuksien jakomenettely huutokaupalla
1.
Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna kautena
on 15 prosenttia päästöoikeuksista myytävä huutokaupalla.
2.
Tammikuun 1 päivästä 2013 alkaen 15 prosenttia
päästöoikeuksista on myytävä huutokaupalla. Tätä prosent
tiosuutta voidaan lisätä osana tämän direktiivin yleistä
uudelleentarkastelua.
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3.
Annetaan asetus, jossa säädetään yksityiskohtaisesti
jäsenvaltioissa järjestettävistä sellaisten päästöoikeuksien
huutokaupoista, joita ei tämän artiklan 1 ja 2 kohdan tai
3 f artiklan 8 kohdan mukaisesti tarvitse myöntää mak
sutta. Jäsenvaltion on myytävä päästöoikeuksia kunakin
kautena huutokaupalla määrä, joka on suhteessa kyseisen
jäsenvaltion osuuteen kaikkien jäsenvaltioiden ilmailun vii
tevuonna aiheuttamista päästöistä, joista on raportoitu
14 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka on todennettu
15 artiklan mukaisesti. Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tar
koitetun kauden viitevuosi on 2010, ja kunkin sitä seuraa
van 3 c artiklassa tarkoitetun kauden viitevuosi on se ka
lenterivuosi, joka päättyy 24 kuukautta ennen huutokaupan
kohteena olevan kauden alkua.

Mainittu asetus, jolla muutetaan tämän direktiivin muita
kuin olennaisia osia täydentämällä direktiiviä, on annettava
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.

4.
Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten päästöoikeuksien
huutokaupasta saatuja tuloja käytetään. Kyseiset tulot olisi
käytettävä ilmastonmuutoksen torjumiseen EU:ssa ja kol
mansissa maissa, muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutu
miseen EU:ssa ja kolmansissa maissa, etenkin kehitysmaissa,
vaikutusten lieventämiseen liittyvän tutkimuksen ja kehitys
työn rahoittamiseen, ennen kaikkea ilmailun ja lentoliiken
teen aloilla, päästöjen vähentämiseen tukemalla vähäpääs
töistä liikennettä sekä yhteisön järjestelmän hallinnoinnista
aiheutuvien kulujen kattamiseen. Huutokaupasta saaduilla
tuloilla olisi rahoitettava myös energiatehokkuutta ja uusiu
tuvien energialähteiden käyttöä edistävää maailmanlaajuista
rahastoa sekä metsien hävittämistä estäviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän kohdan
perusteella toteuttamistaan toimista.

5.
Tietojen ilmoittaminen komissiolle tämän direktiivin
mukaisesti ei vapauta jäsenvaltioita perustamissopimuksen
88 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

3 e artikla
Päästöoikeuksien jakaminen ja myöntäminen ilmaalusten käyttäjille
1.
Ilma-alusten käyttäjät voivat hakea maksutta jaettavia
ilmailun päästöoikeuksia kullekin 3 c artiklassa tarkoitetulle
kaudelle. Hakemus voidaan tehdä toimittamalla hallinnoi
van jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen
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ilma-aluksen käyttäjän harjoittamaa liitteessä I tarkoitettua
ilmailutoimintaa koskevat todennetut tonnikilometritiedot
kyseiseltä tarkkailuvuodelta. Tässä artiklassa tarkkailuvuo
della tarkoitetaan kalenterivuotta, joka päättyy 24 kuu
kautta ennen hakemuksen kohteena olevan kauden alkua
liitteiden IV ja V mukaisesti, tai 3 c artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun kauden osalta vuotta 2010. Hakemus on teh
tävä vähintään 21 kuukautta ennen hakemuksen kohteena
olevan kauden alkua, tai 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
kauden osalta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2011.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan mukaisesti
vastaanotetut hakemukset komissiolle vähintään 18 kuu
kautta ennen hakemuksen kohteena olevan kauden alkua,
tai 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden osalta vii
meistään 30 päivänä kesäkuuta 2011.

3.
Vähintään 15 kuukautta ennen kunkin 3 c artiklan 2
kohdassa tarkoitetun kauden alkua, tai 3 c artiklan 1 koh
dassa tarkoitetun kauden osalta viimeistään 30 päivänä
syyskuuta 2011, komissio laskee:

a) kyseiselle kaudelle 3 c artiklan mukaisesti jaettavien il
mailun päästöoikeuksien kokonaismäärän;

b) kyseisellä kaudella 3 d artiklan mukaisesti huutokaupat
tavien ilmailun päästöoikeuksien määrän;

c) kyseisellä kaudella 3 f artiklan 1 kohdan mukaisesti
ilma-alusten käyttäjiä varten erityisvarannossa olevien il
mailun päästöoikeuksien määrän;

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

e) vertailuluvun, jonka mukaisesti maksuttomat päästöoi
keudet jaetaan ilma-alusten käyttäjille, joiden hakemuk
set on toimitettu komissiolle 2 kohdan mukaisesti,
ja tekee päätöksen, jossa nämä määrät vahvistetaan.

Edellä e alakohdassa tarkoitettu päästöoikeuksina tonnikilo
metriä kohden ilmaistu vertailuluku on laskettava jakamalla
d alakohdassa tarkoitettujen päästöoikeuksien määrä komis
siolle 2 kohdan mukaisesti toimitetuissa hakemuksissa mai
nittujen tonnikilometritietojen summalla.

4.
Kunkin hallinnoivan jäsenvaltion on laskettava ja jul
kaistava seuraavat tiedot kolmen kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jona komissio tekee 3 kohdassa tarkoitetun pää
töksen:

L 8/10

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

a) kullekin ilma-aluksen käyttäjälle, jonka hakemus on toi
mitettu komissiolle 2 kohdan mukaisesti, kyseisellä kau
della jaettavat päästöoikeudet, jotka on laskettu kerto
malla hakemuksessa ilmoitetut tonnikilometritiedot 3
kohdan e alakohdassa tarkoitetulla vertailuluvulla; ja

b) kullekin ilma-aluksen käyttäjälle kunakin vuonna jaetta
vat päästöoikeudet, jotka määritetään jakamalla käyttä
jälle kyseisellä kaudella jaettujen a alakohdan mukaisesti
laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärä siihen kau
teen kuuluvien vuosien määrällä, jonka aikana ilma-aluk
sen käyttäjä harjoittaa liitteessä I tarkoitettua ilmailutoi
mintaa.

5.
Hallinnoivan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
on myönnettävä kullekin ilma-aluksen käyttäjälle tälle ky
seisenä vuonna tämän artiklan tai 3 f artiklan mukaisesti
jaetut päästöoikeudet viimeistään 28 päivänä helmikuuta
2012 ja kunkin seuraavan vuoden helmikuun 28 päivään
mennessä.

13.1.2009

tarkoitetun kauden, jota se koskee, kolmannen vuoden ke
säkuun 30 päivänä.

Ilma-aluksen käyttäjälle 1 kohdan b alakohdan mukaisesti
jaettavien päästöoikeuksien määrä saa olla enintään
1 000 000.

3.

Edellä olevan 2 kohdan mukaisessa hakemuksessa on

a) oltava liitteen IV ja V mukaisesti todennetut tonnikilo
metritiedot ilma-aluksen käyttäjän harjoittamasta, liit
teessä I tarkoitetusta ilmailutoiminnasta, jota se on har
joittanut sen 3 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kauden,
jota hakemus koskee, toisen kalenterivuoden aikana;

b) osoitettava, että 1 kohdan mukaiset edellytykset pääs
töoikeuksien saamiseksi täyttyvät;

c) edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan
kuuluvien ilma-aluksen käyttäjien osalta ilmoitettava
3 f artikla
Erityisvaranto tiettyjä ilma-alusten käyttäjiä varten
1.
Kunakin 3 c artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna kautena
3 prosenttia jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärästä
on siirrettävä erityisvarantoon sellaisia ilma-alusten käyttäjiä
varten,

a) jotka aloittavat liitteen I soveltamisalaan kuuluvan ilma
ilutoiminnan sen tarkkailuvuoden 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 keskimää
rin yli 18 prosentin kasvu sen tarkkailuvuoden, jota
koskevat tonnikilometritiedot 3 c artiklan 2 kohdassa
tarkoitetulta kaudelta on toimitettu 3 e artiklan 1 koh
dan nojalla, ja kyseisen kauden toisen kalenterivuoden
välillä;

ja joiden a alakohdan mukainen toiminta tai b alakohdan
mukainen lisätoiminta ei ole kokonaan tai osittain jatkoa
toisen ilma-aluksen käyttäjän aikaisemmin harjoittamalle il
mailutoiminnalle.

2.
Ilma-aluksen käyttäjä, joka täyttää 1 kohdan edelly
tykset, voi pyytää päästöoikeuksien maksutonta jakamista
erityisvarannosta tekemällä sitä koskevan hakemuksen hal
linnoivan jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Ha
kemus on tehtävä viimeistään sen 3 c artiklan 2 kohdassa

i) kyseisen ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien
prosenttimääräinen kasvu sen tarkkailuvuoden, jota
koskevat tonnikilometritiedot 3 c artiklan 2 koh
dassa tarkoitetulta kaudelta on toimitettu 3 e artik
lan 1 kohdan nojalla, ja kyseisen kauden toisen ka
lenterivuoden välillä;

ii) kyseisen ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien ab
soluuttinen kasvu sen tarkkailuvuoden, jota koskevat
tonnikilometritiedot 3 c artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetulta kaudelta on toimitettu 3 e artiklan 1 kohdan
nojalla, ja kyseisen kauden toisen kalenterivuoden
välillä; ja

iii) kyseisen ilma-aluksen käyttäjän tonnikilometrien ab
soluuttinen kasvu sen tarkkailuvuoden, jota koskevat
tonnikilometritiedot 3 c artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetulta kaudelta on toimitettu 3 e artiklan 1 kohdan
nojalla, ja kyseisen kauden toisen kalenterivuoden
välillä, jos kasvu ylittää 1 kohdan b alakohdassa
säädetyn prosenttiosuuden.

4.
Jäsenvaltioiden on viimeistään kuuden kuukauden ku
luttua 2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksen tekemisen
määräajasta toimitettava kyseisen kohdan nojalla vastaanot
tamansa hakemukset komissiolle.

5.
Komissio päättää viimeistään 12 kuukauden kuluttua
2 kohdassa tarkoitetusta hakemuksen tekemisen määräa
jasta vertailumenetelmästä, jonka mukaisesti maksuttomat
päästöoikeudet jaetaan ilma-alusten käyttäjille, joiden hake
mukset on toimitettu komissiolle 4 kohdan mukaisesti.
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Jollei 6 kohdasta muuta johdu, vertailuluku lasketaan jaka
malla erityisvarannossa olevien päästöoikeuksien määrä
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oinnista. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täyden
tämällä sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitet
tua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

a) komissiolle 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan mukai
sesti toimitettuihin hakemuksiin sisältyvien tonnikilo
metritietojen kokonaismäärällä, jos kyseessä on 1 koh
dan a alakohdan soveltamisalaan kuuluva ilma-aluksen
käyttäjä; ja

3 g artikla

b) komissiolle 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan ja 4
kohdan nojalla toimitettuihin hakemuksiin sisältyvällä,
1 kohdan b alakohdassa määritellyn prosenttiosuuden
ylittävällä tonnikilometrien absoluuttisen kasvun koko
naismäärällä, jos kyseessä on 1 kohdan b alakohdan
soveltamisalaan kuuluva ilma-aluksen käyttäjä.

Hallinnoivien jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin
ilma-aluksen käyttäjä toimittaa kyseisen jäsenvaltion toimi
valtaiselle viranomaiselle tarkkailusuunnitelman, jossa esite
tään toimenpiteitä päästöjen ja 3 e artiklan mukaiseen ha
kemukseen tarvittavien tonnikilometritietojen tarkkailemi
seksi ja niistä raportoimiseksi, ja että toimivaltainen viran
omainen hyväksyy tällaiset suunnitelmat 14 artiklan nojalla
annettujen ohjeiden mukaisesti.”

6.
Edellä 5 kohdassa tarkoitettu vertailuluku ei saa johtaa
suurempien päästöoikeuksien jakamiseen vuosittain tonni
kilometriä kohden kuin 3 e artiklan 4 kohdan nojalla ilmaalusten käyttäjille vuosittain jaetut päästöoikeudet tonniki
lometriä kohden.
7.
Kunkin hallinnoivan jäsenvaltion on laskettava ja jul
kaistava seuraavat tiedot kolmen kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jona komissio tekee 5 kohdassa tarkoitetun pää
töksen:
a) erityisvarannosta jaetut päästöoikeudet ilma-alusten
käyttäjille, joiden hakemukset on toimitettu komissiolle
4 kohdan mukaisesti. Jaettavien oikeuksien määrä laske
taan kertomalla 5 kohdassa tarkoitettu vertailuluku
i) komissiolle 3 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan no
jalla toimitettuun hakemukseen sisältyvillä tonnikilo
metritiedoilla, jos kyseessä on 1 kohdan a alakohdan
soveltamisalaan kuuluva ilma-aluksen käyttäjä;
ii) komissiolle 3 kohdan c alakohdan iii alakohdan ja 4
kohdan nojalla toimitettuun hakemukseen sisälty
vällä, 1 kohdan b alakohdassa määritellyn prosentti
osuuden ylittävällä tonnikilometrien absoluuttisella
kasvulla, jos kyseessä on 1 kohdan b alakohdan
soveltamisalaan kuuluva ilma-aluksen käyttäjä; ja
b) kullekin ilma-aluksen käyttäjälle vuosittain jaettavat
päästöoikeudet, jotka määritellään jakamalla a alakohdan
nojalla jaetut päästöoikeudet niiden täysien kalenterivuo
sien lukumäärällä, jotka ovat jäljellä 3 c artiklan 2 koh
dassa tarkoitetulla kaudella, jota oikeuksien jakaminen
koskee.

Tarkkailu- ja raportointisuunnitelmat

5) Lisätään otsikko ja artikla seuraavasti:

”III LUKU
KIINTEÄT LAITOKSET

3 h artikla
Soveltamisala
Tämän luvun säännöksiä sovelletaan muuhun liitteessä I
tarkoitettuun toimintaan kuin ilmailutoimintaan liittyvien
kasvihuonekaasujen päästölupien ja päästöoikeuksien jaka
miseen ja myöntämiseen.”

6) Korvataan 6 artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:
”e) velvoite palauttaa kunakin kalenterivuonna aiheutu
neita, 15 artiklan mukaisesti todennettuja laitoksen ko
konaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia, jotka
ovat muita kuin II luvun mukaisesti myönnettyjä pääs
töoikeuksia, neljän kuukauden kuluessa kyseisen vuo
den lopusta.”

7) Lisätään 11 artiklan jälkeen otsikko seuraavasti:

”IV LUKU
ILMAILUUN JA KIINTEISIIN LAITOKSIIN SOVELLETTAVAT
SÄÄNNÖKSET”.

8) Lisätään 11 a artiklaan kohta seuraavasti:
8.
Jäsenvaltioiden on myytävä huutokaupalla erityisva
rannosta jakamatta jääneet päästöoikeudet.
9.
Komissio voi hyväksyä tämän artiklan nojalla yksityis
kohtaisia sääntöjä erityisvarannon toiminnasta, myös 1
kohdan mukaisten valintaperusteiden noudattamisen arvi

”1 a.
Edellä 3 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kauden
aikana ilma-alusten käyttäjät voivat käyttää sertifioituja
päästövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä 15 prosent
tiin saakka niistä päästöoikeuksista, jotka ilma-alusten käyt
täjien on palautettava 12 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.
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Seuraavien kausien osalta ilmailutoiminnan käytettävissä
olevien sertifioitujen päästövähennysten ja päästövähenny
syksiköiden prosenttiosuutta tarkastellaan uudelleen osana
tämän direktiivin yleistä tarkistamista ja ottaen huomioon
kansainvälisen ilmastonmuutosta koskevan järjestelmän ke
hittäminen.
Komissio julkaisee kyseisen prosenttiosuuden vähintään
kuusi kuukautta ennen kunkin 3 c artiklassa tarkoitetun
kauden alkua.”
9) Korvataan 11 b artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”kuuluvien
laitosten” ilmaisulla ”kuuluvan toiminnan”.
10) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:
a) lisätään 2 kohdassa ilmaisun ”tunnustetaan” jälkeen il
maisu ”ilma-aluksen käyttäjän 2 a kohdan mukaisten
tai”;
b) lisätään kohta seuraavasti:
”2 a.
Hallinnoivan jäsenvaltion on varmistettava, että
kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään mennessä kukin
ilma-aluksen käyttäjä palauttaa liitteessä I tarkoitetusta
ilmailutoiminnasta, jonka osalta se on ilma-aluksen käyt
täjä, edellisenä kalenterivuonna aiheutuneita ja 15 artik
lan mukaisesti todennettuja kokonaispäästöjä vastaavan
määrän päästöoikeuksia. Jäsenvaltioiden on varmistet
tava, että tämän kohdan mukaisesti palautetut päästöoi
keudet mitätöidään sen jälkeen.”
c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kunkin lai
toksen toiminnanharjoittaja palauttaa joka vuosi 30 päi
vään huhtikuuta mennessä kyseisestä laitoksesta edelli
senä kalenterivuonna aiheutuneita ja 15 artiklan mukai
sesti todennettuja kokonaispäästöjä vastaavan määrän
päästöoikeuksia, jotka ovat muita kuin II luvun mukai
sesti myönnettyjä päästöoikeuksia, ja että nämä pääs
töoikeudet mitätöidään sen jälkeen.”
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ii) poistetaan ilmaisu ”30 päivään syyskuuta 2003 men
nessä”;

b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin lai
toksen toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä laa
tii näitä ohjeita noudattaen toimivaltaiselle viranomai
selle kunkin kalenterivuoden päätyttyä raportin kunakin
kalenterivuonna laitoksesta tai 1 päivästä tammikuuta
2010 alkaen ilma-aluksesta, jonka käyttäjä kyseinen
henkilö on, aiheutuneista päästöistä.”

13) Korvataan 15 artikla seuraavasti:
”15 artikla
Todentaminen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnanharjoittajien
ja ilma-alusten käyttäjien 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti
toimittamat päästöraportit todennetaan liitteessä V ja ko
mission kaikissa tämän artiklan mukaisesti antamissa yksi
tyiskohtaisissa säännöksissä esitettyjen perusteiden mukai
sesti ja että tästä ilmoitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toiminnanharjoittaja
tai ilma-aluksen käyttäjä, jonka raporttia ei ole kunkin vuo
den maaliskuun 31 päivään mennessä todennettu edeltävän
vuoden päästöjen osalta tyydyttäväksi liitteessä V ja kaikissa
komission tämän artiklan mukaisesti antamissa yksityiskoh
taisissa säännöksissä esitettyjen perusteiden mukaisesti, ei
saa jatkaa päästöoikeuksien siirtämistä ennen kuin kyseisen
toiminnanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän raportti on
todennettu tyydyttäväksi.

Komissio voi antaa yksityiskohtaisia säännöksiä ilma-alus
ten käyttäjien 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitta
mien raporttien todentamisesta ja 3 e ja 3 f artiklan mu
kaisista soveltamisohjeista, myös todentamismenetelmistä,
joita todentajien on käytettävä, 23 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

14) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:
11) Korvataan 13 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”12 artiklan 3
kohdan” ilmaisulla ”12 artiklan 2 a tai 3 kohdan”.

a) poistetaan 1 kohdassa ilmaisu ”viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2003”;

12) Muutetaan 14 artikla seuraavasti:
b) korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:
a) 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:
i) lisätään ilmaisun ”raportointia varten” jälkeen ilmaisu
”ja 3 e tai 3 f artiklan mukaiseen hakemukseen tar
vittavien tonnikilometritietojen raportointia varten”;

”2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava niiden toimin
nanharjoittajien ja ilma-alusten käyttäjien nimien julkis
taminen, jotka ovat rikkoneet tämän direktiivin vaati
muksia palauttaa riittävä määrä päästöoikeuksia.
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3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos jokin toi
minnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei viimeistään
kunkin vuoden huhtikuun 30 päivänä palauta toimin
nanharjoittajan tai ilma-aluksen käyttäjän edeltävän vuo
den päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia, tämä on
velvollinen maksamaan liikapäästöistä sakkoa. Tämä lii
kapäästösakko on 100 euroa kutakin sellaista aiheutu
nutta hiilidioksidiekvivalenttitonnia kohti, jonka osalta
toiminnanharjoittaja tai ilma-aluksen käyttäjä ei ole pa
lauttanut päästöoikeuksia. Liikapäästösakon maksaminen
ei vapauta toiminnanharjoittajaa tai ilma-aluksen käyttä
jää velvoitteesta palauttaa kyseisiä liikapäästöjä vastaava
päästöoikeuksien määrä palauttaessaan päästöoikeuksia
seuraavan kalenterivuoden osalta.”;

Komissio ja jäsenvaltiot järjestävät kuulemisen yhteisesti
aina, kun se on mahdollista.

9.
Harkitessaan 5 kohdan mukaisesti esitettyä pyyn
töä koskevan päätöksen tekemistä komissio antaa asian
omaiselle ilma-aluksen käyttäjälle tiedoksi päätöksen pe
rustana olevat keskeiset tosiseikat ja näkökohdat. Asian
omaiselle ilma-aluksen käyttäjälle annetaan mahdollisuus
toimittaa komissiolle kirjallisia huomautuksia kymme
nen työpäivän kuluessa tietojen antamisesta.

10.
Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tehdä 23 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä nou
dattaen päätöksen asianomaisen ilma-aluksen käyttäjän
määräämisestä toimintakieltoon.

c) lisätään kohdat seuraavasti:

”5.
Jos ilma-aluksen käyttäjä ei noudata tämän direk
tiivin vaatimuksia ja jos vaatimusten noudattamista ei
ole pystytty varmistamaan muilla lainvalvontatoimenpi
teillä, sitä hallinnoiva jäsenvaltio voi pyytää komissiota
päättämään asianomaisen ilma-aluksen käyttäjän mää
räämisestä toimintakieltoon.

11.
Kunkin jäsenvaltion on pantava alueellaan täytän
töön 10 kohdan mukaiset päätökset. Jäsenvaltioiden on
ilmoitettava komissiolle toimenpiteet, joita ne ovat to
teuttaneet päätösten panemiseksi täytäntöön.

6.
Hallinnoivan jäsenvaltion 5 kohdan nojalla esittä
mään pyyntöön on liitettävä seuraavat tiedot:

12.
Tarvittaessa vahvistetaan tässä artiklassa tarkoitet
tuja menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Ky
seiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tä
män direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä
sitä, hyväksytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

a) todisteet siitä, ettei ilma-aluksen käyttäjä ole täyttänyt
tämän direktiivin mukaisia velvoitteitaan;

b) yksityiskohtaiset tiedot kyseisen jäsenvaltion toteutta
mista valvontatoimista;

c) perustelut yhteisön laajuiseen toimintakieltoon mää
räämiselle; ja
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15) Lisätään artiklat seuraavasti:

”18 a artikla
Hallinnoiva jäsenvaltio
1.

Ilma-aluksen käyttäjää hallinnoiva jäsenvaltio on

d) suositus yhteisön laajuisen toimintakiellon sovelta
misalaksi ja mahdollisesti sovellettaviksi ehdoiksi.

7.
Vastaanotettuaan 5 kohdassa tarkoitettuja pyyntöjä
komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille 23 artik
lan 1 kohdassa tarkoitettuun komiteaan osallistuvien jä
senvaltioiden edustajien välityksellä komitean työjärjes
tyksen mukaisesti.

a) siinä tapauksessa, että ilma-aluksen käyttäjällä on yh
teisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päi
vänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2407/92 (*) mukainen jäsenvaltion myöntämä
voimassa oleva liikennelupa, se jäsenvaltio, joka on
myöntänyt liikenneluvan kyseiselle ilma-aluksen käyttä
jälle; ja

8.
Ennen 5 kohdan mukaisesti esitettyä pyyntöä kos
kevan päätöksen tekemistä komissio kuulee tarvittaessa
ja mahdollisuuksien mukaan viranomaisia, jotka vastaa
vat asianomaisen ilma-aluksen käyttäjän valvonnasta.

b) kaikissa muissa tapauksissa se jäsenvaltio, jonka alueella
on aiheutunut suurin osa kyseisen ilma-aluksen käyttä
jän suorittamien lentojen aiheuttamista arvioiduista
päästöistä perusvuoden aikana.
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2.
Jos ilma-aluksen käyttäjää hallinnoivan jäsenvaltion
alueella ei 3 c artiklassa tarkoitetun kauden ensimmäisten
kahden vuoden aikana ole aiheutunut yhtään ilma-aluksen
käyttäjän toiminnasta johtuvista, tämän artiklan 1 kohdan b
alakohdan soveltamisalaan kuuluvista ilmailun päästöistä,
kyseinen ilma-aluksen käyttäjä on siirrettävä seuraavaksi
kaudeksi johonkin toiseen hallinnoivaan jäsenvaltioon.
Uuden hallinnoivan jäsenvaltion on oltava se jäsenvaltio,
jonka alueella on aiheutunut suurin osa kyseisen ilma-aluk
sen käyttäjän suorittamien lentojen aiheuttamista arvioi
duista päästöistä edellisen kauden kahden ensimmäisen
vuoden aikana.

3.
sio

Parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella komis

a) julkaisee ennen 1 päivää helmikuuta 2009 luettelon
ilma-alusten käyttäjistä, jotka harjoittivat liitteessä I tar
koitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006
tai sen jälkeen, ja yksilöi kunkin ilma-aluksen käyttäjän
osalta 1 kohdassa tarkoitetun hallinnoivan jäsenvaltion;
ja

b) päivittää luettelon ennen kunkin seuraavan vuoden hel
mikuun 1 päivää lisäten siihen sellaiset ilma-alusten
käyttäjät, jotka ovat ryhtyneet harjoittamaan liitteessä I
tarkoitettua ilmailutoimintaa.

4.
Komissio voi 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
sääntelymenettelyä noudattaen laatia ohjeita siitä, miten
hallinnoivan jäsenvaltion on tämän direktiivin mukaisesti
hallinnoitava ilma-aluksen käyttäjiä.

5.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa ’perusvuodella’
tarkoitetaan toiminnan ensimmäistä kalenterivuotta sellai
sen ilma-aluksen käyttäjän osalta, joka on aloittanut toimin
nan yhteisön alueella 1 päivän tammikuuta 2006 jälkeen, ja
kaikissa muissa tapauksissa 1 päivänä tammikuuta 2006
alkavaa kalenterivuotta.

18 b artikla
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”Asetuksessa on annettava säännöksiä myös päästövä
hennysyksiköiden ja sertifioitujen päästövähennysten
käytöstä ja yksilöinnistä yhteisön järjestelmässä sekä täl
laisen käytön laajuuden seurannasta ja säännöksiä ilma
ilutoiminnan sisällyttämisestä yhteisön järjestelmään.”

b) Lisätään kohta seuraavasti:

”Standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä an
netulla asetuksella varmistetaan, että ilma-alusten käyttä
jien palauttamat päästöoikeudet, sertifioidut päästövä
hennykset ja päästövähennysyksiköt siirretään jäsenval
tioiden poistotileille Kioton pöytäkirjan ensimmäisen
velvoitekauden osalta ainoastaan siltä osin kuin nämä
päästöoikeudet, sertifioidut päästövähennykset ja päästö
vähennysyksiköt vastaavat jäsenvaltioiden kyseistä kautta
koskevissa kansallisissa inventaarioraporteissa mainittui
hin kansallisiin kokonaismääriin sisältyviä päästöjä.”

17) Korvataan 23 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

18) Lisätään artikla seuraavasti:

”25 a artikla
Lentoliikenteen ilmastonmuutosvaikutusten vähentämistä koskevat kolmansien maiden toimet
1.
Jos kolmas maa hyväksyy toimenpiteitä, joiden tarkoi
tuksena on vähentää kyseisestä maasta lähtevien ja yhtei
söön saapuvien lentojen ilmastovaikutuksia, komissio tar
kastelee kyseistä kolmatta maata ja 23 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa komiteassa olevia jäsenvaltioita kuultuaan käy
tettävissä olevia vaihtoehtoja, jotta mahdollistettaisiin yh
teisön järjestelmän ja kyseisen maan toimenpiteiden opti
maalinen vuorovaikutus.

Eurocontrolilta saatava apu
Komissio voi pyytää Eurocontrolilta tai muulta vastaavalta
järjestöltä apua 3 c artiklan 4 kohdan ja 18 a artiklan
velvoitteiden täyttämiseksi, ja se voi tässä tarkoituksessa
tehdä asianmukaisia sopimuksia kyseisten järjestöjen
kanssa.
___________
(*) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1.”

Komissio voi tarvittaessa hyväksyä muutoksia, joiden seu
rauksena kyseisestä maasta saapuvat lennot eivät kuulu liit
teessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan, tai säätää liitteessä I
tarkoitettuun ilmailutoimintaan tehtävistä muista muutok
sista, joita edellytetään neljännessä alakohdassa tarkoitetussa
sopimuksessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväk
sytään 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsit
tävää sääntelymenettelyä noudattaen.

16) Muutetaan 19 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a) Korvataan viimeinen virke seuraavasti:

Komissio voi ehdottaa muita muutoksia tähän direktiiviin
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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Komissio voi myös tarvittaessa tehdä perustamissopimuk
sen 300 artiklan 1 kohdan perusteella neuvostolle suosituk
sia neuvottelujen aloittamiseksi tarkoituksena tehdä sopi
mus asianomaisen kolmannen maan kanssa.

2.
Yhteisö ja sen jäsenvaltiot pyrkivät edelleen yhteisym
märrykseen maailmanlaajuisista toimenpiteistä ilmailun ai
heuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Ko
missio harkitsee tällaisen yhteisymmärryksen perusteella,
onko tätä direktiiviä tarpeen muuttaa siltä osin kuin se
koskee ilma-alusten käyttäjiä.”

19) Muutetaan 28 artikla seuraavasti:
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d) yhteisön järjestelmän vaikutukset ilmailualaan, mukaan
lukien kilpailukykyä koskevat kysymykset, ottaen erityi
sesti huomioon täytäntöön pantujen ilmastonmuutospo
litiikkojen vaikutukset ilmailuun Euroopan unionin ul
kopuolella;

e) ilma-alusten käyttäjiä varten perustetun erityisvarannon
ylläpidon, kun otetaan huomioon koko toimialan kas
vuvauhdin todennäköinen lähentyminen;

f) yhteisön järjestelmän vaikutuksen yhteisön saarien, il
man meriyhteyttä olevien alueiden, syrjäisten alueiden
ja yhteisön syrjäisimpien alueiden rakenteelliseen riippu
vuuteen ilmakuljetuksesta;

a) korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) joka 6 artiklan 2 kohdan e alakohdasta ja 12 artik
lan 3 kohdasta poiketen on vastuussa ryhmittymään
kuuluvien laitosten kokonaispäästöjä vastaavan
muiden kuin II luvun mukaisesti myönnettyjen
päästöoikeuksien määrän palauttamisesta, ja”

b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Poiketen siitä, mitä 16 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa
säädetään, seuraamukset kohdistetaan toimitsijamieheen,
jos velvoitetta palauttaa riittävä määrä muita kuin II
luvun mukaisesti myönnettyjä päästöoikeuksia ryhmitty
mään kuuluvien laitosten kokonaispäästöjen kattami
seksi ei täytetä.”

20) Lisätään 30 artiklaan kohta seuraavasti:
”4.
Tarkkailusta ja tämän direktiivin soveltamisesta saa
dun kokemuksen perusteella komissio tarkastelee viimeis
tään 1 päivänä joulukuuta 2014 tämän direktiivin toimi
vuutta liitteessä I tarkoitetun ilmailutoiminnan osalta ja voi
tarpeen mukaan tehdä ehdotuksia Euroopan parlamentille
ja neuvostolle perustamissopimuksen 251 artiklan mukai
sesti. Komissio ottaa huomioon erityisesti

a) tämän direktiivin vaikutukset yhteisön järjestelmän ylei
seen toimintaan;

b) ilmailun päästöoikeuksien markkinoiden toiminnan, eri
tyisesti mahdollisten markkinoiden häiriöiden osalta;

c) yhteisön järjestelmän tehokkuuden ympäristön kannalta
ja sen, missä määrin ilma-alusten käyttäjille 3 c artiklan
nojalla jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärää olisi
vähennettävä EU:n yleisten päästövähennystavoitteiden
mukaisesti;

g) sen, olisiko otettava käyttöön siirtomekanismi, jolla hel
potettaisiin päästöoikeuksien kauppaa ilma-alusten käyt
täjien ja laitosten toiminnanharjoittajien välillä siten, että
samalla varmistetaan, että mikään liiketapahtuma ei
johda päästöoikeuksien nettosiirtoon ilma-aluksen käyt
täjiltä laitosten toiminnanharjoittajille;

h) liitteessä I suurimman sallitun lentoonlähtömassan ja
ilma-aluksen käyttäjän vuosittain suorittamien lentojen
lukumäärän osalta vahvistettujen poissulkevien raja-ar
vojen vaikutukset;

i) vaikutukset, jotka aiheutuvat tiettyjen yhteisön lentolii
kenteen harjoittajien pääsystä yhteisön sisäisen lentolii
kenteen reiteille 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 (*) mukaisten
julkisen palvelun velvoitteiden nojalla suoritettavien len
tojen vapauttamisesta yhteisön järjestelmästä;

j) ilmailun tehokkuuden kehittymisen, tulevaisuuden kehi
tysmahdollisuudet mukaan luettuina, ja erityisesti edisty
misen kohti ACAREn (Advisory Council for Aeronautics
Research in Europe) tavoitetta, joka on sellaisten teknii
koiden kehittäminen ja toimivuuden osoittaminen, joilla
voidaan vähentää polttoaineen kulutusta 50 prosentilla
vuoteen 2020 mennessä, sekä sen, onko tehokkuuden
lisäämiseksi tarpeen toteuttaa muita toimenpiteitä; ja

k) lentoliikenteen aikaansaamien tiivistymisjuovien ja cir
rus-pilvien vaikutusta ilmastonmuutokseen koskevan tie
teellisen ymmärtämyksen kehittymisen, jotta voitaisiin
esittää tehokkaita lieventäviä toimenpiteitä.

Komissio toimittaa tämän jälkeen kertomuksen Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
___________
(*) EYVL L 240, 24.8.1992, s. 8.”
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21) Lisätään 30 artiklan jälkeen otsikko seuraavasti:
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3 artikla

”V LUKU

Voimaantulo

LOPPUSÄÄNNÖKSET”.

22) Muutetaan liitteet I, IV ja V tämän direktiivin liitteen mu
kaisesti.

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

2 artikla

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Osoitus

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan ennen 2 päivää helmikuuta 2010. Niiden on ilmoi
tettava tästä viipymättä komissiolle.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä marraskuuta 2008.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle. Komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltioille.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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LIITE
Muutetaan direktiivin 2003/87/EY liitteet I, IV ja V seuraavasti:
1) Muutetaan liite I seuraavasti:
a) korvataan otsikko seuraavasti:
”TOIMINTALUOKAT, JOIHIN TÄTÄ DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN”;
b) lisätään 2 kohtaan ennen taulukkoa alakohta seuraavasti:
”Tammikuun 1 päivästä 2012 alkaen toimintaan kuuluvat kaikki lennot, jotka saapuvat perustamissopimuksen
soveltamisalaan kuuluvan jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentopaikalle tai lähtevät sieltä.”;
c) lisätään toimintaluokka seuraavasti:

”Ilmailu
Lennot, jotka saapuvat perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan jäsenvaltion
alueella sijaitsevalle lentopaikalle tai lähtevät sieltä.
Tähän toimintaan eivät sisälly:
a) muun kuin jäsenvaltion hallitsevaa monarkkia ja hänen läheisiä perheenjäseniään,
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja ministereitä virallisella vierailulla kul
jettavat lennot, jos tämä on osoitettu asianmukaisesti lentosuunnitelmassa;
b) sotilasilma-aluksilla suoritettavat sotilaslennot sekä tulli- ja poliisilennot;
c) asianmukaisen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamat etsintä- ja pelastustoi
mintaan liittyvät lennot, palonsammutuslennot, humanitaariset avustuslennot ja
kiireelliset sairaankuljetuslennot;
d) lennot, jotka suoritetaan Chicagon yleissopimuksen liitteessä 2 määriteltyjen nä
kölentosääntöjen mukaisesti;
e) lennot, jotka päättyvät ilma-aluksen lähtölentopaikalle ja joiden aikana ei ole tehty
välilaskua;
f) yksinomaan lentolupakirjan saamista tai, kun kyseessä on ohjaamomiehistö, kel
puutuksen saamista varten suoritetut koululennot, joiden lentosuunnitelmissa on
asianmukainen merkintä tästä; lentoja ei saa käyttää matkustajien ja/tai rahdin
kuljettamiseen eikä ilma-aluksen siirtoon;
g) yksinomaan tieteellistä tutkimusta varten tai ilma-alusten, ilma-alusten laitteiden
tai maalaitteiden tarkastamista, testaamista tai hyväksyntää varten suoritetut len
not;
h) lennot sellaisilla ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle
5 700 kg;
i) lennot, jotka suoritetaan asetuksen (ETY) N:o 2408/92 mukaisesti asetettujen
julkisen palvelun velvoitteiden puitteissa perustamissopimuksen 299 artiklan 2
kohdassa määritellyillä syrjäisimmillä alueilla olevilla reiteillä tai reiteillä, joilla
tarjottu kapasiteetti on korkeintaan 30 000 paikkaa vuodessa; ja
j) lennot, jotka muutoin kuuluisivat tämän toiminnan piiriin ja jotka suorittaa
kaupallisen lentoliikenteen harjoittaja, joka joko
—

suorittaa vähemmän kuin 243 lentoa kolmen peräkkäisen neljän kuukauden
jakson aikana, tai

—

jonka lentojen vuosittaiset kokonaispäästöt ovat alle 10 000 tonnia vuo
dessa.

Tätä kohtaa sovellettaessa lasketaan mukaan myös lennot, joilla kuljetetaan yksin
omaan jäsenvaltion hallitsevaa monarkkia ja hänen läheisiä perheenjäseniään,
valtionpäämiehiä, hallituksen päämiehiä ja ministereitä virallisella vierailulla.”

Hiilidioksidi
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2) Muutetaan liite IV seuraavasti:
a) lisätään liitteen otsikon jälkeen otsikko seuraavasti:
”A OSA – Kiinteiden laitosten päästöjen tarkkailu ja raportointi”;
b) lisätään osa seuraavasti:
”B OSA – Ilmailutoiminnan päästöjen tarkkailu ja raportointi
Hiilidioksidipäästöjen tarkkailu
Päästöjä on tarkkailtava laskentamenetelmällä. Päästöt on laskettava seuraavalla kaavalla:
Polttoaineen kulutus × päästökerroin
Polttoaineen kulutukseen on sisällytettävä apuvoimalaitteiden polttoaineen kulutus. Kunkin lennon todellisia polt
toaineen kulutustietoja on käytettävä aina kun se on mahdollista; kulutus on laskettava seuraavalla kaavalla:
Lentokoneen polttoainetankeissa olevan polttoaineen määrä, kun kone on tankattu lentoa varten – lentokoneen
polttoainetankeissa olevan polttoaineen määrä, kun kone on tankattu seuraavaa lentoa varten + tätä seuraavaa
lentoa varten tankattu polttoaineen määrä.
Jos polttoaineen todellisia kulutustietoja ei ole saatavilla, on käytettävä standardoitua monivaiheista menetelmää
polttoaineen kulutuksen arvioimiseksi parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella.
Laskelmissa on käytettävä IPCC:n vuoden 2006 inventaario-ohjeista tai näiden ohjeiden päivityksistä saatuja ole
tuspäästökertoimia, elleivät hyväksyttyjä analyyttisiä menetelmiä käyttävien riippumattomien ja akkreditoitujen
laboratorioiden määrittämät toimintakohtaiset päästökertoimet ole tarkempia. Biomassan päästökerroin on nolla.
Kunkin lennon ja polttoaineen osalta on laadittava erilliset laskelmat.

Päästöraportin laatiminen
Kunkin ilma-aluksen käyttäjän on sisällytettävä 14 artiklan 3 kohdan mukaiseen raporttiinsa seuraavat tiedot:
A. Ilma-aluksen käyttäjän tunnistetiedot, muun muassa
— ilma-aluksen käyttäjän nimi,
— hallinnoiva jäsenvaltio,
— käyttäjän osoite, postinumero ja maakoodi sekä yhteystiedot hallinnoivassa jäsenvaltiossa, jos osoite on muu
kuin käyttäjän osoite,
— ilma-alusten rekisteritunnukset ja ne ilma-alustyypit, joita käytetään raportin soveltamisalaan kuuluvalla
kaudella sellaisen liitteessä I tarkoitetun ilmailutoiminnan harjoittamiseen, jonka osalta sen katsotaan olevan
ilma-aluksen käyttäjä,
— lentotoimintaluvan ja liikenneluvan numero ja luvat antaneen viranomaisen nimi; luvilla tarkoitetaan lento
toimintalupaa ja liikennelupaa, joiden nojalla käyttäjä harjoittaa liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa,
jonka osalta sen katsotaan olevan ilma-aluksen käyttäjä,
— yhteyshenkilön osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite,
— ilma-aluksen omistajan nimi.
B. Kunkin polttoainetyypin osalta, jonka päästöt lasketaan:
— polttoaineenkulutus,
— päästökerroin,
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— kokonaispäästöt sellaisten lentojen osalta, jotka on suoritettu raportin soveltamisalaan kuuluvana kautena ja
jotka ovat liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan ilma-aluksen
käyttäjä,
— kokonaispäästöt, jotka ovat aiheutuneet
— lennoista, jotka on suoritettu raportin soveltamisalaan kuuluvana kautena ja jotka ovat liitteessä I
tarkoitettua ilmailutoimintaa, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan ilma-aluksen käyttäjä, ja jotka
lähtevät jäsenvaltion alueella olevalta lentopaikalta ja saapuvat saman jäsenvaltion alueella olevalle lento
paikalle,
— muista lennoista, jotka on suoritettu raportin soveltamisalaan kuuluvana kautena ja jotka ovat liitteessä I
tarkoitettua ilmailutoimintaa, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan ilma-aluksen käyttäjä,
— kokonaispäästöt sellaisten lentojen osalta, jotka on suoritettu raportin soveltamisalaan kuuluvana kautena ja
jotka ovat liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan ilma-aluksen
käyttäjä, ja jotka
— lähtevät EU:n jäsenvaltiosta, ja
— saapuvat EU:n jäsenvaltioon kolmannesta maasta,
— epävarmuus.

Tonnikilometritietojen tarkkailu 3 e artiklan ja 3 f artiklan soveltamista varten
Tämän direktiivin 3 e artiklan 1 kohdan tai 3 f artiklan 2 kohdan mukaista päästöoikeuksien jakamista koskevaa
hakemusta varten ilmailutoimintaa koskevat tonnikilometritiedot on laskettava seuraavan kaavan mukaisesti:
tonnikilometrit = matka × hyötykuorma
jossa
’matkalla’ tarkoitetaan lähtölentopaikan ja saapumislentopaikan välistä isoympyräreittiä, johon on lisätty kiinteä
tekijä 95 km; ja
’hyötykuormalla’ tarkoitetaan kuljetetun rahdin, postin ja matkustajien kokonaismassaa.
Hyötykuormaa laskettaessa
— 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 100 kg.

Tonnikilometritietojen raportointi 3 e artiklan ja 3 f artiklan soveltamista varten
Kunkin ilma-aluksen käyttäjän on sisällytettävä 3 e artiklan 1 kohdan tai 3 f artiklan 2 kohdan mukaiseen
hakemukseensa seuraavat tiedot:
A Ilma-aluksen käyttäjän tunnistetiedot, muun muassa
— ilma-aluksen käyttäjän nimi,
— hallinnoiva jäsenvaltio,
— käyttäjän osoite, postinumero ja maakoodi sekä yhteystiedot hallinnoivassa jäsenvaltiossa, jos osoite on muu
kuin käyttäjän osoite,
— ilma-alusten rekisteritunnukset ja ilma-alustyypit, joita käytetään hakemusta koskevana vuotena liitteessä I
tarkoitetun ilmailutoiminnan harjoittamiseen, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan ilma-aluksen käyttäjä,
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— lentotoimintaluvan ja liikenneluvan numero ja luvat antaneen viranomaisen nimi; luvilla tarkoitetaan lento
toimintalupaa ja liikennelupaa, joiden nojalla käyttäjä harjoittaa liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa,
jonka osalta sen katsotaan olevan ilma-aluksen käyttäjä,
— yhteyshenkilön osoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite, ja
— ilma-aluksen omistajan nimi.
B. Tonnikilometritiedot:
— lentojen määrä lentoasemapareittain,
— matkustajakilometrien määrä lentoasemapareittain,
— tonnikilometrimäärä lentoasemapareittain,
— matkustajien ja kirjatun matkatavaran massan laskemiseen käytettävä menetelmä,
— kaikkien sellaisten lentojen tonnikilometrimäärä, jotka on suoritettu raportin soveltamisalaan kuuluvana
vuotena ja jotka ovat liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa, jonka osalta käyttäjän katsotaan olevan
ilma-aluksen käyttäjä.”
3) Muutetaan liite V seuraavasti:
a) lisätään liitteen otsikon jälkeen otsikko seuraavasti:
”A OSA – Kiinteiden laitosten päästöjen todentaminen”;
b) lisätään osa seuraavasti:
”B OSA – Ilmailutoiminnan päästöjen todentaminen
13. Tässä liitteessä vahvistettuja yleisiä periaatteita ja menetelmää on sovellettava liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan kuuluvien lentojen päästöjä koskevien raporttien todentamiseen.
Tätä varten
a) edellä 3 kohdassa oleva viittaus toiminnanharjoittajaan on ymmärrettävä viittaukseksi ilma-aluksen käyttä
jään ja 3 kohdan c alakohdassa oleva viittaus laitokseen on ymmärrettävä viittaukseksi ilma-alukseen, jolla
harjoitetaan raportin soveltamisalaan kuuluvaa ilmailutoimintaa;
b) edellä 5 kohdassa oleva viittaus laitokseen on ymmärrettävä viittaukseksi ilma-aluksen käyttäjään;
c) edellä 6 kohdassa oleva viittaus laitoksessa harjoitettavaan toimintaan on ymmärrettävä viittaukseksi ilmaaluksen käyttäjän harjoittamaan raportin soveltamisalaan kuuluvaan ilmailutoimintaan;
d) edellä 7 kohdassa oleva viittaus laitoksen sijaintipaikkaan on ymmärrettävä viittaukseksi niihin paikkoihin,
joissa ilma-aluksen käyttäjä harjoittaa raportin soveltamisalaan kuuluvaa ilmailutoimintaa;
e) edellä 8 ja 9 kohdassa olevat viittaukset laitoksen päästölähteisiin on ymmärrettävä viittauksiksi ilmaalukseen, josta ilma-aluksen käyttäjä on vastuussa; ja
f) edellä 10 ja 12 kohdassa olevat viittaukset toiminnanharjoittajaan on ymmärrettävä viittauksiksi ilmaaluksen käyttäjään.
Ilmailualan päästöraporttien todentamista koskevat muut säännökset
14. Todentajan on erityisesti varmistettava, että
a) kaikki liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan kuuluvat lennot on otettu huomioon. Tässä työssä to
dentajan on käytettävä ilma-aluksen käyttäjän liikennöintiä koskevia aikataulu- ja muita tietoja, kyseisen
ilma-aluksen käyttäjän Eurocontrolilta pyytämät tiedot mukaan luettuina;
b) ilmailutoiminnassa käytettävän ilma-aluksen yhteenlasketut polttoaineen kulutusta koskevat tiedot ja ostet
tua tai muulla tavoin hankittua polttoainetta koskevat tiedot ovat johdonmukaisia.
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Direktiivin 3 e artiklan ja 3 f artiklan soveltamiseksi toimitettujen tonnikilometritietojen todentamista
koskevat muut säännökset
15. Tässä liitteessä säädettyjä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen päästöraporttien todentamista koskevia yleisiä
periaatteita ja menetelmiä sovelletaan soveltuvin osin myös ilmailun tonnikilometritietojen todentamiseen.
16. Todentajan on erityisesti varmistettava, että ainoastaan sellaiset lennot, jotka on tosiasiallisesti suoritettu ja
jotka kuuluvat liitteessä I tarkoitettuun ilmailutoimintaan, josta ilma-aluksen käyttäjä on vastuussa, on otettu
huomioon 3 e artiklan 1 kohdan ja 3 f artiklan 2 kohdan mukaisessa ilma-aluksen käyttäjän hakemuksessa.
Tässä työssä todentajan on käytettävä ilma-aluksen käyttäjän liikennetietoja, kyseisen ilma-aluksen käyttäjän
Eurocontrolilta pyytämät tiedot mukaan luettuina. Todentajan on myös varmistettava, että ilma-aluksen käyt
täjän raportoima hyötykuorma vastaa niitä hyötykuormatietoja, jotka ilma-aluksen käyttäjä tallentaa turvalli
suustarkoituksia varten.”
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