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Teema: Petitsioon nr 0837/2018, mille on esitanud Saksamaa kodanik Markus 
Baumgarth õhusõidukite põhjustatud õhusaaste kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kes elab suure lennujaama lähedal, soovib, et õhusõidukite heitkogustega 
tegeldaks samamoodi nagu sõidukitest pärinevate diisliheidetega. Ta nõuab kogu ELi 
hõlmavaid õhusõidukite heitkoguste piirväärtusi, et kaitsta lennujaamade lähistel elavate 
inimeste tervist.

2. Lubatavus

Tunnistati lubatavaks 12. detsembril 2018. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra 
artikli 227 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 24. juulil 2019

Keskkonnakaitse on Euroopa poliitika oluline osa, nagu seda on selgitatud eelkõige Euroopa 
Komisjoni teatises lennundusstrateegia1 kohta. See hõlmab erinevate meetmete vastuvõtmist, 
et käsitleda vedude, sealhulgas lennunduse mõju meie planeedile ja selle elanikele. Euroopa 
Liit on korduvalt kinnitanud oma lubadust tagada lennundussektori säästev areng2, nagu on 
kirjeldatud novembris 2018 vastu võetud ELi pikaajalises strateegias kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks.

Väärib märkimist, et lennutranspordi ülemaailmse olemuse tõttu ja erinevalt teistest 
transpordiliikidest (nt maismaatransport) tuleb täiustatud lennundustehnoloogiaga ja muude 

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1
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meetmetega, mis leevendavad lennunduse mõju keskkonnale, tegeleda rahvusvahelisel 
tasandil. Seetõttu määravad mootorite heitkoguste vähendamise standardid ja muud 
keskkonnameetmed kindlaks ICAO (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon, mis 
asub Montrealis ja millel on 192 liiget) pädevad asutused. Kui standardid on vastu võetud, 
kehtivad need iga ICAO liikmesriigi suhtes ja erinevustest (kui neid on) tuleb teatada. 
Tegelikult rakendatakse neid standardeid kogu maailma lennundussektoris. 

Vastavalt nõukogu ja Euroopa Parlamendi määruses (EL) 2018/1139 (mis käsitleb 
tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu 
Lennundusohutusamet)3 sätestatud õiguslikule nõudele peavad liidu liikmesriigid ja tootjad 
kohaldama kehtivaid ICAO standardeid ühetaoliselt ja muudatusteta. Kui standardid 
vaadatakse läbi, on Euroopa Komisjonil õigus viiteid määruses (EL) 2018/1139 vastavalt 
kohandada.

Lähikuudel võtab Euroopa Komisjon vastu uue õigusakti, millega muudetakse komisjoni 
määrust (EL) nr 748/20124, milles käsitleti seda küsimust juba enne määruse (EL) 2018/1139 
jõustumist. Tulevase õigusakti põhieesmärk on vähendada lennunduse mõju kliimamuutustele 
ja kohaliku õhu kvaliteedile. Seejuures viidatakse uutele ICAO standarditele, eriti lennuki 
süsinikdioksiidi (CO2) standardile ja mootori mittelenduvate tahkete osakeste (PM) 
heitestandardile. Tegemist on maailmas esimese üldise konstruktsioonitüübi sertifitseerimise 
standardiga, mis reguleerib CO2-heidet tööstussektoris. Nii ajendatakse mootoritootjaid 
töötama välja kõige tõhusamaid mootoritehnoloogiaid, mis suudaksid seda järgida.

Lisaks rahastab Euroopa Komisjon oma teadus- ja arendusprogrammide kaudu projekte, mille 
eesmärk on täiustada õhusõidukite mootoritehnoloogiat. Lisateabe saamiseks vt 
www.Cleansky.eu.

Järeldus

Meetmed, mille eesmärk on vähendada negatiivset mõju õhukvaliteedile, on Euroopa 
Komisjoni lennundusstrateegia oluline osa. Euroopa Komisjon püüab pidevalt töötada välja 
tõhusaid Euroopa õigusakte, et kaitsta kodanikke lennunduse keskkonnamõju eest ja 
julgustada oma investeeringute kaudu kõigi lennunduses osalejate suhtes kohaldatava rohelise 
tehnoloogia väljatöötamist.

Euroopa Komisjon palub petitsiooni esitajal tutvuda Euroopa lennunduse 
keskkonnaaruandega, mis on kättesaadav veebisaidil https://www.easa.europa.eu/eaer, kust 
leiab lisateavet Euroopa meetmete kohta kõnealuses valdkonnas. 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse 
valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) 
nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 3922/91 (EMPs kohaldatav tekst),
PE/2/2018/REV/1, ELT L 212, 22.8.2018, lk 1–122.
4 Komisjoni 3. augusti 2012. aasta määrus (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega 
seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja 
tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 224, 21.8.2012, lk 1–
85.

http://www.Cleansky.eu
https://www.easa.europa.eu/eaer


CM\1210797ET.docx 3/3 PE639.887v02-00

ET

4. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 27. juulil 2020

Keskkonnakaitse on Euroopa poliitika oluline osa ning hõlmab erinevate meetmete võtmist, et 
käsitleda vedude, sealhulgas lennunduse mõju meie planeedile ja selle elanikele. Euroopa Liit 
on korduvalt kinnitanud oma pühendumust lennundussektori kestlikule arengule.

Euroopa roheline kokkulepe5 on üks praeguse komisjoni prioriteetidest. Transpordi ja 
liikuvuse valdkonnas keskendutakse rohelises kokkuleppes õhukvaliteedile, mida tuleks 
lennujaamade läheduses parandada, vähendades lennukitest ja lennujaamade käitamisest 
tulenevat saasteainete heidet.

2019. aasta juunis võttis komisjon ELi õigusesse üle6 õhusõidukite mootorite kõige 
ajakohasema süsinikdioksiidi (CO2) standardi. See uus standard on osa Rahvusvahelise 
Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) meetmepaketist, mille eesmärk on vähendada 
lennutranspordisüsteemist tulenevat kasvuhoonegaaside heidet, ning tegu on üldse esimese 
sellise ülemaailmse CO2-heite tehnoloogiastandardiga, mille eesmärk on soodustada 
kütusesäästlikumate tehnoloogiate kasutamist lennukite projekteerimisel.

Lisaks on murranguline saavutus ka mittelenduvate tahkete osakeste massi ja arvu 
piirmäärade heakskiitmine ICAO poolt (veebruar 2019). Uue piirmäära väljatöötamine 
tähendab, et lõplikult on välja töötatud õhusõidukite keskkonnaohutuse sertifitseerimise 
viimane osa, s.o müra, kohaliku õhu kvaliteedi ja allahelikiirusega lennukite CO2-heite 
piirmäärade järel selle menetluse viimane lüli. Selle ülemaailmse standardi Euroopa 
õigusaktidesse lisamise protsess on kavas läbi viia komisjoni praeguse ametiaja jooksul.

Järeldus 

Kooskõlas Euroopa rohelises kokkuleppes kohaliku õhukvaliteedi kohta seatud eesmärkidega 
jätkab komisjon jõupingutusi, et pidevalt parandada mootorite projekteerimise standardeid 
ülemaailmsel tasandil. 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_et
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX%3A32019R0897
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