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LÜHISELGITUS 

Lennutegevusest tulenev CO2-heide suureneb oluliselt kogu maailmas. Vaatamata sellele, et 

maailma õhusõidukites kasutatakse tänapäevaseid, kütusesäästlikke ja tänu sellele väiksemate 

heitkogustega mootoreid, on CO2-heide reisija ja kilomeetri kohta suurem kui teistes 

transpordisektorites. Seepärast oli ja on asjakohane võtta ka lennunduse jaoks vastu eeskirjad 

CO2-heite järkjärgulise vähendamise kohta või neid ajakohastada. Pärast seda, kui juba umbes 

10 aastat tagasi otsustati vähendada uute mootorsõidukite (sõiduautode) CO2-heidet, 

integreeris EL 1. jaanuaril 2012 lennunduse olemasolevasse Euroopa Liidu heitkogustega 

kauplemise süsteemi (ELi HKS). See puudutas alates 2012. aastast EMP-siseseid lende ning 

kõiki lende EMP lennuvälja ja kolmanda riigi lennuvälja vahel.  

Ühepoolne otsus arvata EL (või EMP) heitkogustega kauplemise süsteemi tõi kaasa arvukaid 

proteste ja ohu, et rahvusvahelises lennunduses tekib oluline konkurentsimoonutus Euroopa 

lennuettevõtjate kahjuks. Kuid ELi ettetõttamine ja surve avas võimaluse ja näitas vajadust, et 

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) töötaks rahvusvahelise lennunduse 

jaoks välja üleilmse turupõhise meetme, ehkki sellel on pikad üleminekuperioodid.  

Kuni ICAO nõusoleku saamiseni ja ICAO raames sellise üleilmse meetme kasutuselevõtu 

toetamiseks piiras EL (alates 30.04.2014) ELi HKSi kohaldamisala, nii et see hõlmas kuni 

2016. aasta lõpuni ainult EMP-siseseid lende (määrus nr 421/2014).  

Kui eeskirju ei muudeta, kehtib alates 2017. aastast automaatselt uuesti direktiivi 2003/87 

täielik kohaldamisala (EMP-sisesed lennud + kõik lennud EMP lennuvälja ja kolmanda riigi 

lennuvälja vahel). Määruses nr 421/2014 ette nähtud erand on alates 31.12.2016 juba 

kehtivuse kaotanud. Järgnevad õigusnormid oleks tulnud juba vastu võtta.  

6. oktoobril 2016 toimunud ICAO peaassamblee 39. istungil püstitasid ICAO liikmed endale 

eesmärgi hoida alates 2020. aastast rahvusvahelisest lennundusest tulenev CO2 netoheide 

üleilmselt samal tasemel ning võtta alates 2021. aastast kasutusele üleilmne ja turupõhine 

kliimakaitsevahend (üleilmne turupõhine meede). 

ICAO otsustas seejuures rakendada tasaarvestusmudelit CORSIA (rahvusvahelise lennunduse 

süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja vähendamise süsteem). Süsteem näeb ette, et 

lennundussektori kasvust tingitud otsene CO2-heide kompenseeritakse alates 2020. aastast 

CO2-heite vähendamisega mujal. Selleks edendatakse kliimakaitseprojekte, mida sõltumatud 

institutsioonid on kontrollinud ja mille nad on sertifitseerinud kasvuhoonegaaside heite 

säästva vähendamise osas. Lennuettevõtjad, kes heitkoguste stabiliseerimise eesmärke ei 

täida, peavad ostma otse või avalike platvormide kaudu kompensatsioonikvoote. Nii saavad 

projektid uue rahastamisallika ja kompenseeritakse lennuettevõtjate CO2-heide. 

Selleks et anda rahvusvahelistele jõupingutustele ICAO raames täiendav tõuge, teeb komisjon 

ettepaneku kohaldada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) ka pärast 

2016. aastat ainult EMP-sisestele lendudele. Komisjon soovib oma ettepanekuga edendada 

ICAO raames tehtavat tööd.  

Komisjon tahab saada suuremat selgust kliimakaitsevahendi olemuse ja sisu ning 

rahvusvaheliste partnerite kavatsuste kohta seoses meetme kohaldamisega, et ta saaks 

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi uuesti hinnata ja 2020. aastale järgnevaks 
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perioodiks vajaduse korral muuta. Eesmärk on saavutada vajalik kooskõla Pariisi 

kokkuleppega ja ELi eesmärkidega 2030. aastani.  

Selleks et tagada õiguskindlus ja selgus õhusõidukikäitajatele, on komisjon seisukohal, et 

ettepanek peaks jõustuma võimalikult kiiresti, kuna vastasel korral peaksid 

õhusõidukikäitajad teatama oma saastekvoodid enne 2018. aasta aprilli lõppu. Kui praegust 

piiratud kohaldamisala EMP-sisestele lendudele ei säilitata, oleksid käitajad kohustatud 

esitama enne 30. aprilli 2018 saastekvoodid ka kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt 

saabuvate lendude kohta (direktiiv 2003/87/EÜ). 

Arvamuse koostaja toetas Euroopa Komisjoni eesmärke ja meetmeid määruse ettepanekus 

2017/0017 (COD): 

 piiratud kohaldamisala kehtib edasi. Ka alates 2017. aastast hõlmab ELi HKS üksnes 

EMP-siseseid lende;  

 erandit mitteäriliseks lennutranspordiks kasutatavate õhusõidukite käitajatele, kelle 

aastane heitkogus on alla 1000 tonni CO2 (0,2 % kasvuhoonegaaside heitest), 

pikendatakse 2020. aastalt 2030. aastani;  

 komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande vahendi 

rakendamise jaoks oluliste rahvusvaheliste arengusuundumuste kohta ning kolmandate 

riikide poolt meetme rakendamiseks astutud sammude kohta; 

 komisjonile antakse kliimakaitsevahendi rakendamisega seotud ettevalmistuste 

tegemiseks õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada heitkoguste seiret, 

asjakohast aruandlust ja kontrolle käsitlevad asjakohased sätted, mida 

õhusõidukikäitajad peavad järgima ICAOs väljatöötatava üleilmse turupõhise meetme 

rakendamisel. 

Lisaks esitab arvamuse koostaja muudatusettepanekuid komisjoni ettepaneku seletuskirja ja 

ka mõnede üksikasjade kohta, et muuta rakendamine lihtsamaks, kiiremaks ja lennuettevõtjate 

jaoks paremini teostatavaks. See ei mõjuta põhimõttelist nõustumist, kuid peaks võimaldama 

teha kohandusi ning muudatus- ja rakendamisettepanekuid vastavalt ELi toimimise lepingu 

artiklile 290.  

Eelkõige tuleks uurida, kuidas saab seda ICAO vahendit kooskõlastada ELi HKSiga ja 

kujundada kahe süsteemi kõrvuti eksisteerimist alates 2021. aastast. Lisaks tuleks uurida mõju 

lennundussektorile ja CO2-heitele. 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 

konverentsi 21. istungjärgul, mis toimus 

30. novembrist kuni 12. detsembrini 2015 

Pariisis, võeti vastu kliimamuutustele 

ülemaailmse reageerimise tugevdamist 

käsitlev rahvusvaheline kokkulepe. Pariisi 

kokkuleppes on muu hulgas püstitatud 

pikaajaline eesmärk, mis on kooskõlas 

eesmärgiga hoida üleilmne temperatuuri 

tõus tunduvalt alla 2 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega ning jätkata 

jõupingutusi temperatuuri tõusu 

hoidmiseks alla 1,5 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega. EL kiitis 

Pariisi kokkuleppe heaks nõukogu otsusega 

(EL) 2016/1841. Pariisi kokkulepe jõustus 

4. novembril 2016. Kokkuleppe eesmärgi 

saavutamiseks peavad kokkuleppeosalised 

koostama järjestikused riiklikult kindlaks 

määratud panused, neist teatama ja need 

säilitama. 

(1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 

konverentsi 21. istungjärgul, mis toimus 

30. novembrist kuni 12. detsembrini 2015 

Pariisis, võeti vastu kliimamuutustele 

ülemaailmse reageerimise tugevdamist 

käsitlev rahvusvaheline kokkulepe. Pariisi 

kokkuleppes on muu hulgas püstitatud 

pikaajaline eesmärk, mis on kooskõlas 

eesmärgiga hoida üleilmne temperatuuri 

tõus tunduvalt alla 2 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega ning jätkata 

jõupingutusi temperatuuri tõusu 

hoidmiseks alla 1,5 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega. EL kiitis 

Pariisi kokkuleppe heaks nõukogu otsusega 

(EL) 2016/1841. Pariisi kokkulepe jõustus 

4. novembril 2016. Kokkuleppe eesmärgi 

saavutamiseks peavad kokkuleppeosalised 

koostama järjestikused riiklikult kindlaks 

määratud panused, neist teatama ja need 

säilitama. Kuigi rahvusvaheline 

lennundussektor jäeti Pariisi 

kokkuleppest kõrvale, peaks ka see sektor 

heitkoguste vähendamise eesmärkidele 

kaasa aitama, näiteks Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 

(ICAO) kehtestatava ülemaailmse 

turupõhise meetme kaudu. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Liidu keskkonnaeesmärgid, millele 

on osutatud aluslepingus 191, on 

järgmised: keskkonna säilitamine, 

kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine; 

(2) Liidu keskkonnaeesmärgid, millele 

on osutatud aluslepingu artiklis 191, on 

järgmised: keskkonna säilitamine, 

kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine; 



 

PE604.549v02-00 6/16 AD\1128444ET.docx 

ET 

inimese tervise kaitsmine ning meetmete 

edendamine rahvusvahelisel tasandil, 

selleks et tegelda piirkondlike ja 

ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega ja 

eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu. 

inimese tervise kaitsmine ning meetmete 

edendamine rahvusvahelisel tasandil, 

selleks et tegelda piirkondlike ja 

ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega ja 

ennekõike võidelda kliimamuutuste vastu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Keskkonnakaitse on üks liidu 

olulisemaid ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(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. aastal, et 

Euroopa Majanduspiirkonna väliste 

lendude lisamisega ELi HKSi ei rikuta 

rahvusvahelist õigust. 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 
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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. 

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 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. 

detsember 2011, Air Transport 

Association of America jt vs. Secretary of 

State for Energy and Climate Change, C-

366/10, ECLI:EU:C:2011:864. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Pariisi kokkuleppes sätestatud 

eesmärkide täitmiseks ja 

kasvuhoonegaaside vähendamiseks 2030. 

aastaks 40 % võrra tuleb täiel määral ellu 

viia ühtse Euroopa taeva meetmed. See 

võimaldaks vältida õhuruumi killustatust 

ja optimeerida liiklusvooge, vähendades 

seega kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

Muudatusettepanek  6 

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 

(5) Võttes arvesse 2016. aasta 

oktoobris ICAO assamblee 39. istungil 

vastu võetud resolutsiooni, milles 

käsitletakse üleilmse turupõhise meetme 
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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, 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. 

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. Et rakendada 

üleilmne süsteem 2018. aastaks, peab 

ICAO vastu võtma 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, kohaldatakse jätkuvalt selleks, 

et edendada ICAO raames tehtavaid 

jõupingutusi ja hõlbustada ICAO kava 

kasutuselevõttu. 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. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Kuna üleilmse turupõhise meetme 

olulised elemendid on veel välja töötamata 

ja kõnealuse meetme rakendamine sõltub 

(6) Kuna üleilmse turupõhise meetme 

olulised raamelemendid on veel välja 

töötamata ja kõnealuse meetme 
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riikide ja piirkondade siseriiklikest 

õigusaktidest, peetakse asjakohaseks, et 

läbivaatamine toimub kohe pärast eespool 

nimetatud õiguslike vahendite olemuse ja 

sisu selgumist, kuid enne ICAO üleilmse 

turupõhise meetme rakendamist; Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule tuleb esitada 

sellekohane aruanne. Aruandes tuleks 

vaadelda kõiki ICAO raames vastu võetud 

standardeid või muid vahendeid ning 

samme, mida kolmandad riigid on astunud 

selleks, et rakendada alates 2021. aastast 

heitkoguste suhtes üleilmset turupõhist 

meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

Aruandes tuleks vaadelda ka seda, kuidas 

rakendada eespool nimetatud vahendeid 

liidu õiguses ELi HKSi läbivaatamise 

kaudu. Vajaduse korral tuleks aruandes 

käsitleda EMP-siseste lendude suhtes 

kohaldatavaid eeskirju. Kõnealusele 

aruandele tuleks lisada Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitatav 

asjakohane ettepanek, mille eesmärk on 

tagada, et lennundussektor annaks oma 

panuse, et täita liidu poolt 2030. aastaks 

võetud kohustused kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks kõikides 

majandussektorites. 

rakendamine sõltub riikide ja piirkondade 

siseriiklikest õigusaktidest, on oluline 

ICAO meede kohe pärast eespool 

nimetatud õiguslike vahendite olemuse ja 

sisu selgumist läbi vaadata, ning Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule tuleks esitada 

sellekohane aruanne. Aruandes tuleks 

vaadelda kõiki ICAO raames vastu võetud 

standardeid või muid vahendeid ning 

samme, mida kolmandad riigid on astunud 

selleks, et rakendada alates 2021. aastast 

heitkoguste suhtes üleilmset turupõhist 

meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

Aruandes tuleks vaadelda ka seda, kuidas 

need vahendid ELi HKSiga 

kooskõlastada. Kõnealusele aruandele 

tuleks lisada Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule esitatav asjakohane ettepanek, 

mille eesmärk on tagada, et 

lennundussektor annaks oma panuse, et 

täita liidu poolt 2030. aastaks võetud 

kohustused kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks kõikides 

majandussektorites ja majanduslikult 

võimalikult kasulikult. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Rahvusvahelise lennunduse 

süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja 

vähendamise süsteemi (CORSIA) edu 

tagamiseks peab kohaldamisala olema 

geograafiliselt ulatuslik ja tuleb vältida 

piirkondlike kavade kattumist. Neil 

asjaoludel on võimalik luua 

lennundussektoris tõeliselt võrdsed 

konkurentsitingimused. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Saastekvootide tulevasest 

enampakkumisest saadavad tulud tuleks 

eraldada programmidele, mille eesmärk 

on vähendada lennundussektori 

heitkoguseid, eelkõige teadus- ja 

arendustegevuse programmidele, ning 

suunamine peaks toimuma tulevase 

üheksanda teadusuuringute 

raamprogrammi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Selleks et võtta vastu muid kui 

seadusandlikke akte, mis on 

üldkohaldatavad ja mis täiendavad või 

muudavad seadusandliku akti teatavaid 

mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 

anda kooskõlas aluslepingu artikliga 290 

õigus võtta vastu akte selliste heitkoguste 

seiret, asjakohast aruandlust ja kontrolle 

käsitlevate asjakohaste meetmete kohta, 

mida õhusõidukikäitajad peavad võtma 

ICAOs väljatöötatava üleilmse turupõhise 

meetme rakendamiseks. On eriti oluline, et 

komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

(7) Selleks et võtta vastu muid kui 

seadusandlikke akte, mis on 

üldkohaldatavad ja mis täiendavad või 

muudavad seadusandliku akti teatavaid 

mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 

anda kooskõlas aluslepingu artikliga 290 

õigus võtta vastu akte selliste heitkoguste 

seiret, asjakohast aruandlust ja kontrolle 

käsitlevate asjakohaste meetmete kohta, 

mida õhusõidukikäitajad peavad võtma 

ICAOs väljatöötatava üleilmse turupõhise 

meetme rakendamiseks. On eriti oluline, et 

komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 

eelkõige ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
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nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist, et suurendada 

otsustamisprotsessi läbipaistvust ja 

tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 4 – lõik 1 (uus) 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (-1) 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. 

„Saastekvootide enampakkumisest saadud 

tulu kasutatakse 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. Enampakkumise tulude 

jaotamisel pööratakse erilist tähelepanu 

tulevasele üheksandale teadusuuringute 

raamprogrammile”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0101&from=EN) 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i 
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Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 1 –punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) „väljaspool Euroopa 

Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP“) 

asuvate riikide lennuväljadele igal 

kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2013 

suunduvate või sealt väljuvate lendude 

kõik heitkogused, arvestades artiklis 28b 

osutatud läbivaatamist; 

(a) „väljaspool Euroopa 

Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP“) 

asuvate riikide lennuväljadele igal 

kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2013 

kuni 31. detsembrini 2020 suunduvate või 

sealt väljuvate lendude kõik heitkogused, 

arvestades artiklis 28b osutatud 

läbivaatamist; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) punkt c jäetakse välja. ii) punkt c asendatakse järgmisega: 

 „(c)  kõik heitkogused, mis tekivad 

EMPs asuvate lennuväljade vahelistel 

lendudel, mis toimuvad punktis a või b 

osutatud lennu ümbersuunamise tõttu 

EMPs asuvale lennuväljale, igal 

kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2017, 

arvestades artiklis 28b osutatud 

läbivaatamist.“; 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28d – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid või muid õiguslikke vahendeid 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid ja soovituslikke tavasid, ICAO 
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ning samme, mida kolmandad riigid on 

astunud selleks, et rakendada alates 2021. 

aastast heitkoguste suhtes üleilmset 

turupõhist meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

nõukogu heaks kiidetud soovitusi seoses 

üleilmse meetmega või muid õiguslikke 

vahendeid ning samme, mida kolmandad 

riigid on astunud selleks, et rakendada 

alates 2021. aastast heitkoguste suhtes 

üleilmset meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

Niisugune aruanne esitatakse 

1. jaanuariks 2018, 1. jaanuariks 2019 ja 

edaspidi korrapäraselt vastavalt ICAO 

standardite koostamise menetlustele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28d – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Aruandes tuleks käsitleda 

võimalusi kõnealuste ICAO vahendite 

rakendamiseks liidu õiguses käesoleva 

direktiivi läbivaatamise kaudu. Aruandes 

käsitletakse ka eeskirju, mida vajaduse 

korral kohaldatakse Euroopa 

Majanduspiirkonna siseste lendude 

suhtes. 

2. Aruandes käsitletakse seda, kuidas 

kooskõlastada ICAO vahendid ELi 

HKSiga ning millises vormis kahe 

süsteemi kooseksisteerimise alates 2021. 

aastast toimuma hakkab. Vajaduse korral 

tuleks lisaks uurida ka üleilmse 

turupõhise meetme mõju 

lennundussektorile ja CO2 heitele. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28d – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Aruandele võib vajaduse korral 

lisada Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

adresseeritud ettepanekud artiklis 28a 

sätestatud erandite muutmiseks, 

tühistamiseks, pikendamiseks või 

asendamiseks kooskõlas liidu poolt 2030. 

aastaks võetud kohustusega vähendada 

3. Aruandele lisatakse Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule adresseeritud 

seadusandlikud ettepanekud kehtivate 

õigusaktide vajalikuks muutmiseks 

kooskõlas liidu poolt 2030. aastaks võetud 

kohustusega vähendada heitkoguseid 

kõikides majandussektorites. 
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heitkoguseid kõikides majandussektorites. 
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