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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.9.2017 A8-0258/36 

Muudatusettepanek  36 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1 a) Artikli 3d lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2.  Alates 1. jaanuarist 2013 pannakse 

enampakkumisele 15 % 

saastekvootidest. Seda protsenti võib 

käesoleva direktiivi üldise 

läbivaatamise käigus suurendada. 

2.  Alates 1. jaanuarist 2021 pannakse 

enampakkumisele 50 % 

saastekvootidest, tingimusel et neid ei 

ole vaja selleks, et vältida artikli 10a 

lõike 5 kohaldamist aastatel 2021–

2030, millisel juhul neid kasutatakse 

sel eesmärgil.“ 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.9.2017 A8-0258/37 

Muudatusettepanek  37 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28b – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui aruanne näitab, et jõustatavus, 

läbipaistvus ja juhtimine on piisavad 

üleilmse turupõhise meetme jaoks, et 

kompensatsiooniühikute 

kvaliteedinõuded on piisavad, et 

heitkoguste seire, aruandluse ja 

kontrolli eeskirjad on usaldusväärsed 

ning et on tagatud võrdne kohtlemine 

marsruutidel, esitab komisjon vajaduse 

korral ettepaneku pikendada erandi 

kestust 15 aasta võrra. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Muudatusettepanek  38 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Ülemkogu kehtestas 23.–24. 

oktoobril 2014 siduva eesmärgi 

vähendada 2030. aastaks kõigis 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

heidet vähemalt 40 % võrreldes 1990. 

aastaga Nõukogu kiitis 6. märtsi 2015. 

aasta istungil liidu ja selle liikmesriikide 

panuse ametlikult heaks kui kavatsetava 

riiklikult kindlaksmääratud panuse 

vastavalt Pariisi kokkuleppele. Euroopa 

Ülemkogu 2014. aasta oktoobri 

järeldustega on ette nähtud, et EL peaks 

täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heitkoguseid 

2030. aastaks võrreldes 2005. aastaga 

43 % sektorites, mis kuuluvad ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi, 

ning 30 % sektorites, mis sinna ei kuulu. 

Selle eesmärgi saavutamisse peaksid 

oma panuse andma kõik 

majandussektorid.  

(3) Euroopa Ülemkogu kehtestas 23.–24. 

oktoobril 2014 siduva eesmärgi 

vähendada 2030. aastaks kõigis 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

heidet vähemalt 40 % võrreldes 1990. 

aastaga Nõukogu kiitis 6. märtsi 2015. 

aasta istungil liidu ja selle liikmesriikide 

panuse ametlikult heaks kui kavatsetava 

riiklikult kindlaksmääratud panuse 

vastavalt Pariisi kokkuleppele. Euroopa 

Ülemkogu 2014. aasta oktoobri 

järeldustega on ette nähtud, et EL peaks 

täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heitkoguseid 

2030. aastaks võrreldes 2005. aastaga 

43 % sektorites, mis kuuluvad ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi, 

ning 30 % sektorites, mis sinna ei kuulu. 

Selle eesmärgi saavutamisse peaksid 

oma panuse andma kõik 

majandussektorid ning selleks peaks 

komisjon muu hulgas pakkuma 

platvormi vähese heitega liikuvuse 

valdkonna parimate tavade ja sealt 

saadud õppetundide vahetamiseks 

liikmesriikide vahel.  

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Muudatusettepanek  39 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4)  Liit ja selle liikmesriigid on alates 

1997. aastast püüdnud kiirendada 

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 

vähendada lennundusest tulenevate 

kasvuhoonegaaside mõju, ning 

kehtestanud alates 2008. aastast 

õigusaktid, et piirata lennutegevuse 

mõju kliimamuutusele alates 2005. 

aastast kohaldatava ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi (ELi HKS) kaudu. 

Liit on Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 

(ICAO) edusammude kiirendamiseks 

kahel korral vastu võtnud ELi HKSiga 

seotud ajapõhised erandid, mille 

kohaselt nõuetele vastavuse kohustusi 

kohaldatakse vaid Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMP) 

territooriumil asuvate lennuväljade 

vaheliste lendude suhtes, tagades kõigi 

samu lennuliine teenindavate 

õhusõidukikäitajate võrdse kohtlemise 

sõltumata nende asukohast. ELi HKSiga 

seotud kõige hiljutisem erand kehtestati 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 421/2014, millega 

nähti ette, et aastatel 2013–2016 

kohaldatakse nõuetele vastavuse 

(4)  Liit ja selle liikmesriigid on alates 

1997. aastast püüdnud kiirendada 

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 

vähendada lennundusest tulenevate 

kasvuhoonegaaside mõju, ning 

kehtestanud alates 2008. aastast 

õigusaktid, et piirata lennutegevuse 

mõju kliimamuutusele alates 2005. 

aastast kohaldatava ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi (ELi HKS) kaudu. 

Euroopa Liidu Kohus otsustas 21. 

detsembril 2011. aastal1a, et Euroopa 

Majanduspiirkonna väliste lendude 

lisamisega ELi HKSi ei rikuta 

rahvusvahelist õigust. Lisaks on 

liikmesriigid alates 2004. aastast ja 

uuesti 2008. aastal võtnud endale 

kohustuse rakendada ühtse Euroopa 

taeva kontseptsiooni, võttes arvesse 

lennuliikluse mahu kasvu eelolevatel 

aastatel. Edusammude tegemiseks 

lennuliikluse juhtimises tuleb 

kiirendada Euroopa lennuliikluse uue 

põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 

rakendamist ning toetada 

innovatiivseid tehnoloogiaid Clean Sky 

projekti raames. Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 
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kohustusi ainult EMP-siseste lendude 

suhtes, ja HKSi kohaldamisala võimalik 

muutmine nii, et nõuetele vastavuse 

kohustusi oleks pärast kõnealuse 

määruse kohast läbivaatamist hakatud 

alates 1. jaanuarist 2017 kohaldama ka 

EMP-välistele lennuväljadele 

suunduvate ja sealt saabuvate lendude 

suhtes. 

(ICAO) üleilmse turupõhise meetme 

kasutuselevõtmine peaks aitama teha 

täiendavaid edusamme lennunduse 

heitkoguste vähendamiseks. Liit on 

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni (ICAO) edusammude 

kiirendamiseks kahel korral vastu 

võtnud ELi HKSiga seotud ajapõhised 

erandid, mille kohaselt nõuetele 

vastavuse kohustusi kohaldatakse vaid 

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 

territooriumil asuvate lennuväljade 

vaheliste lendude suhtes, tagades kõigi 

samu lennuliine teenindavate 

õhusõidukikäitajate võrdse kohtlemise 

sõltumata nende asukohast. ELi HKSiga 

seotud kõige hiljutisem erand kehtestati 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 421/2014, millega 

nähti ette, et aastatel 2013–2016 

kohaldatakse nõuetele vastavuse 

kohustusi ainult EMP-siseste lendude 

suhtes, ja HKSi kohaldamisala võimalik 

muutmine nii, et nõuetele vastavuse 

kohustusi oleks pärast kõnealuse 

määruse kohast läbivaatamist hakatud 

alates 1. jaanuarist 2017 kohaldama ka 

EMP-välistele lennuväljadele 

suunduvate ja sealt saabuvate lendude 

suhtes. 

_________________ 

1a Euroopa Kohtu 21. detsembri 2011. 

aasta otsus Air Transport Association of 

America jt vs. Secretary of State for 

Energy and Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Muudatusettepanek  40 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5)  Võttes arvesse 2016. aasta oktoobris 

ICAO assamblee 39. istungil vastu 

võetud resolutsiooni, milles käsitletakse 

üleilmse turupõhise meetme 

rakendamist alates 2021. aastast, et 

kompenseerida rahvusvahelisest 

lennundusest tulenev heide, mis ületab 

2020. aasta taseme, peetakse 

asjakohaseks jätkata praegu kehtiva 

erandi kohaldamist seni, kuni üleilmse 

turupõhise meetme 

struktuurielementide ja rakendamisega 

seotud küsimuste lahendamisel 

saavutatakse täiendavat edu. Sellest 

tulenevalt on ICAO-l resolutsiooni 

täiendamiseks ja üleilmse süsteemi 

rakendamiseks kavas võtta 2018. aastal 

vastu standardid ja soovituslikud tavad. 

Üleilmse turupõhise meetme 

konkreetseks rakendamiseks peavad 

ICAO osalisriigid võtma meetmeid 

siseriiklikul tasandil. Lisaks peab ICAO 

välja töötama halduskorra ja 

registrisüsteemi. Seetõttu tuleks tagada, 

et kehtivat erandit, mille kohaselt ELi 

HKSi kohustused ei laiene 

kolmandatesse riikidesse suunduvatele 

ja sealt saabuvatele lendudele, 

(5)  Võttes arvesse 2016. aasta oktoobris 

ICAO assamblee 39. istungil vastu 

võetud resolutsiooni, milles käsitletakse 

üleilmse turupõhise meetme 

rakendamist alates 2021. aastast, et 

kompenseerida rahvusvahelisest 

lennundusest tulenev heide, mis ületab 

2020. aasta taseme, on ICAO-l 

resolutsiooni täiendamiseks ja üleilmse 

süsteemi rakendamiseks kavas võtta 

2018. aastal vastu standardid ja 

soovituslikud tavad. Üleilmse 

turupõhise meetme konkreetseks 

rakendamiseks peavad ICAO 

osalisriigid võtma meetmeid 

siseriiklikul tasandil. Lisaks peab ICAO 

välja töötama halduskorra ja 

registrisüsteemi. Seetõttu tuleks ICAO 

raames võetavate meetmete 

edendamiseks ja ICAO kava 

kasutuselevõtu hõlbustamiseks tagada, 

et kehtivat erandit, mille kohaselt ELi 

HKSi kohustused ei laiene 

kolmandatesse riikidesse suunduvatele 

ja sealt saabuvatele lendudele, 

kohaldatakse kuni 2021. aastani. Seoses 

erandi kehtivuse pikendamisega peaks 

nii enampakkumisel müüdavate 
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kohaldatakse jätkuvalt selleks, et 

edendada ICAO raames tehtavaid 

jõupingutusi ja hõlbustada ICAO kava 

kasutuselevõttu seni, kuni vaadatakse 

läbi ICAO kava rakendamine. Seoses 

erandi kehtivuse pikendamisega peaks 

nii enampakkumisel müüdavate 

saastekvootide hulk kui ka tasuta 

eraldatavate saastekvootide hulk, kaasa 

arvatud erireservist eraldatavad 

saastekvoodid, jääma 2016. aasta 

saastekvootide hulgaga võrdsele 

tasemele ning nende hulka tuleks 

vähendada proportsionaalselt niivõrd, 

kuivõrd vähendatakse asjaomaste 

kvootidega seotud tagastamiskohustust. 

saastekvootide hulk kui ka tasuta 

eraldatavate saastekvootide hulk, kaasa 

arvatud erireservist eraldatavad 

saastekvoodid, jääma 2016. aasta 

saastekvootide hulgaga võrdsele 

tasemele ning nende hulka tuleks 

vähendada proportsionaalselt niivõrd, 

kuivõrd vähendatakse asjaomaste 

kvootidega seotud tagastamiskohustust. 

Selleks et vähendada lennundussektori 

CO2-heidet, jätkab liit tööd 

liikmesriikide toel, et kasutada 

saastekvootide enampakkumisest 

saadud tulu sellisteks projektideks 

nagu SESAR, Clean Sky ja muudeks 

innovatiivseteks projektideks. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Muudatusettepanek  41 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Liidu tasandil on vastu võetud mitu 

seadusandlikku akti, mille eesmärk 

on hoida ära Euroopa õhuruumi 

killustatust, et tõhustada 

lennuliiklusvoogusid ja õhuruumi 

kasutamise haldamist, vähendades 

seega heitkoguseid. Liidus tuleks 

CORSIA süsteemi vaadata osana 

ICAO meetmepaketist, mille juurde 

kuuluvad nii ühtset Euroopa taevast 

käsitlevate õigusaktide täies ulatuses 

rakendamine liikmesriikides, 

SESAR, ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi 

kasutamine satelliitnavigatsiooniks 

kui ka ühised tehnoloogiaalgatused, 

nagu Clean Sky I ja Clean Sky II. 

Kogu tulevasest saastekvootide 

enampakkumisest saadud tulu tuleks 

kasutada sihtotstarbeliselt nimetatud 

teadus- ja arendusprogrammideks 

ning ühisteks projektideks, mille 

eesmärk on arendada kõikides 

liikmesriikides peamise 

koostalitlusvõime olemasolu, 

eelkõige seda, mis parandab 

aeronavigatsiooni infrastruktuuri, 

aeronavigatsiooniteenuste osutamist 
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ja õhuruumi kasutamist, mis on 

vajalik lennuliikluse korraldamise 

üldkava rakendamiseks. Samuti 

peaks komisjon esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

meetmete kohta, mida liikmesriigid 

on võtnud üleilmse turupõhise 

meetme rakendamiseks, et 

vähendada lennunduse 

kasvuhoonegaaside heidet, 

sealhulgas tulu kasutamist käsitleva 

teabe, mille liikmesriigid on esitanud 

vastavalt määruse (EL) nr 525/2013 

artiklile 17. 

Or. en 

 



 

AM\1133933ET.docx  PE605.642v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

8.9.2017 A8-0258/42 

Muudatusettepanek  42 

Peter Liese 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0258/2017 

Julie Girling 

ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS): kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistused üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks alates 2021. aastast 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 d (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 4 – lõik 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1 d) Artikli 3d lõike 4 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

„Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas 

kasutada saastekvootide enampakkumisest 

saadud tulu. Seda tulu tuleks kasutada 

võitlemiseks kliimamuutusega ELis ja 

kolmandates riikides, muu hulgas 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks, kliimamuutuste mõjudega 

kohanemiseks ELis ja kolmandates 

riikides, eriti arengumaades, leevendamis- 

ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 

arendustegevuse rahastamiseks, eriti 

aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, 

heitkoguste vähendamiseks vähe heitgaase 

eraldava transpordi kasutamise abil ning 

ühenduse süsteemi haldamise kulude 

katmiseks. Enampakkumise tuludega 

tuleks rahastada ka annetusi ülemaailmse 

energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 

ning meetmeid metsade hävitamise 

ärahoidmiseks.“ 

„Kogu saastekvootide enampakkumisest 

saadud tulu tuleb kasutada võitlemiseks 

kliimamuutusega ELis ja kolmandates 

riikides, muu hulgas kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks, 

kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks 

ELis ja kolmandates riikides, eriti 

arengumaades, leevendamis- ja 

kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 

arendustegevuse rahastamiseks, eriti 

aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, 

heitkoguste vähendamiseks vähe heitgaase 

eraldava transpordi kasutamise abil ja liidu 

süsteemi haldamise kulude katmiseks ning 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamist lennundussektoris 

käsitlevate ühiste projektide 

rahastamiseks, nagu ühisettevõte SESAR 

ja Clean Sky ühised tehnoloogialgatused, 

ning mis tahes algatusteks, mis 

võimaldavad ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi laialdast 

kasutamist satelliitnavigatsiooni ja 

koostalitlusvõime suutlikkuse jaoks kõigis 

liikmesriikides, eelkõige need, mis 
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parandavad ühist aeronavigatsiooni 

infrastruktuuri, 

aeronavigatsiooniteenuste osutamist ja 

õhuruumi kasutamist. Enampakkumise 

tuludest võib rahastada ka makseid 

ülemaailmse energiatõhususe ja 

taastuvenergia fondile ning meetmeid 

metsade hävitamise ärahoidmiseks. Erilist 

tähelepanu pööratakse liikmesriikidele, 

kes kasutavad seda tulu teadus- ja 

innovatsiooniprogrammide või -algatuste 

kaasrahastamiseks teadusuuringute 9. 

raamprogrammi raames. Liikmesriigid 

teavitavad komisjoni käesoleva lõike 

kohaselt võetud meetmetest. 

Saastekvootide oksjonite tulu käesolevale 

direktiivile vastav läbipaistev kasutamine 

on liidu kohustuste täitmiseks väga 

oluline.“ 

Or. en 

 

 


