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ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise 

jätkamine lennutegevuse ulatuse suhtes ja ettevalmistumine üleilmse 

turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast ***I 

Euroopa Parlamendi 13. septembril 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud 

ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse 

suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 

2021. aastast (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))1 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 
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Põhjendus 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Keskkonnakaitse on üks 

olulisemaid liidu ees seisvaid ülesandeid. 

 

Muudatusettepanek  38 

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 

(3) Euroopa Ülemkogu kehtestas 23.–

24. oktoobril 2014 siduva eesmärgi 

vähendada 2030. aastaks kõigis 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

                                                 
1  Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale 

komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8-0258/2017). 



 

 

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.  

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.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3a) Peamised Euroopa tasandi 

vahendid, mis aitavad täita eesmärki 

vähendada heidet 40 %, on hästi toimiv ja 

reformitud ELi HKS ning tõhustatud turu 

stabiliseerimise instrument, millega seoses 

pärast 2020. aastat kohaldatakse 

vähendamistegurit ja saastekvootide 

tasuta eraldamist. Enampakkumisel 

müüdav osa tuleks õigusaktis väljendada 

protsendimäärana, et suurendada 

investeerimisotsustega seotud 

planeerimiskindlust, parandada 

läbipaistvust, minimeerida süsinikulekked 

ning muuta kogu süsteem lihtsamaks ja 

kergemini mõistetavaks. Need tingimused 

peaksid olema kooskõlas liidu 

kliimaaeesmärkide ja Pariisi 

kliimakokkuleppe kohaselt võetud 

kohustustega ning nende puhul tuleks 

arvesse võtta 2018. aastal korraldatavat 



 

 

nn hõlbustavat dialoogi, 2023. aastal 

tehtavat esimest ülemaailmset kokkuvõtet 

ja edaspidi iga viie aasta järel tehtavaid 

ülemaailmseid kokkuvõtteid, mille 

eesmärk on anda teavet järgnevate 

riiklikult määratavate panuste jaoks. 

 

Muudatusettepanek  39 

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 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. 

(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 (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. 
 

 

Muudatusettepanek  4 

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 

(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 



 

 

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. 

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 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.  

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5a) Alates 1. jaanuarist 2021 tuleks 

50 % saastekvootidest müüa 

enampakkumisel ning kõigi eraldatud 

saastekvootide suhtes tuleks kohaldada 

direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 9 sätestatud 

vähendamistegurit. 

 



 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5b) Saastekvootide oksjonite tulu või 

sellega võrdne rahasumma tuleks ära 

kasutada võitluseks kliimamuutustega 

liidus ja kolmandates riikides, muu 

hulgas kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks, kliimamuutuste 

mõjudega kohanemiseks liidus ja 

kolmandates riikides, eriti arenguriikides, 

kliimamuutuste mõju leevendamise ja 

sellega kohanemisega seotud teadus- ja 

arendustegevuse rahastamiseks, 

sealhulgas aeronautika, õhutranspordi ja 

säästvate alternatiivsete lennukikütuste 

valdkonnas, heitkoguste vähendamiseks 

vähe heitgaase eraldavate 

transpordivahendite abil ning ELi HKSi 

haldamiskulude katteks. Erilist 

tähelepanu tuleks pöörata nendele 

liikmesriikidele, kes kasutavad seda tulu 

teadus- ja innovatsiooniprogrammide või 

-algatuste kaasrahastamiseks 

teadusuuringute 9. raamprogrammi 

raames. Saastekvootide oksjonite tulu 

direktiivile 2003/87/EÜ vastav läbipaistev 

kasutamine on liidu kohustuste täitmiseks 

väga oluline. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5c) Heitkoguste kompenseerimine 

üleilmse turupõhise meetme raames on 

osa ICAO meetmete kompleksist, mille 

abil tahetakse alates 2020. aastast 

saavutada CO2-neutraalne majanduskasv, 

ning seda peaks täiendama plaaneri- ja 

mootoritehnoloogiate areng. Selliste 

teadusstrateegiate ja -programmide nagu 



 

 

Clean Sky ühised tehnoloogiaalgatused, 

Galileo, SESAR ja „Horisont 2020“ 

jätkuv rahastamine on ka edaspidi oluline 

tehnoloogilise innovatsiooni ja käitamise 

täiustamise jaoks, mis peaks võimaldama 

minna CO2-neutraalse majanduskasvu 

2020. aasta eesmärkidest kaugemale ja 

saavutada sektoris tervikuna heitkoguste 

absoluutmahu vähendamine. Seejuures 

on tähtis, et liikmesriigid rakendaksid 

kiiresti ja täielikult sellised liidu 

õigusaktid nagu ühtne Euroopa taevas, 

mille abil tahetakse vältida Euroopa 

õhuruumi killustamist ja sellest tulenevat 

lennunduse CO2 heitkoguste kasvu. 

 

Muudatusettepanek  8 

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 

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 

(6) Kuna üleilmse turupõhise meetme 

olulised elemendid on veel välja töötamata 

ja kõnealuse meetme rakendamine sõltub 

osalevate riikide ja piirkondade 

siseriiklikest õigusaktidest, peaks komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

ICAO läbirääkimiste käigust 

korrapäraselt aru andma, kajastades 

eelkõige ICAO raames vastu võetud 

asjaomaseid vahendeid, kolmandate 

riikide võetud meetmeid üleilmse 

turupõhise meetme rakendamiseks 

heitkoguste suhtes aastatel 2021–2035, 

püüdlusi ambitsioonikate ja siduvate 

meetmete kehtestamiseks, mis 

võimaldaksid täita lennundussektori 

pikaajalise eesmärgi vähendada 

lennunduse CO2 heitkoguseid 

2050. aastaks 2005. aasta tasemega 

võrreldes poole võrra, ning muid 

asjakohaseid rahvusvahelisi 

arengusuundumusi (nt ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsioonis ja 

Pariisi kokkuleppes sisalduvad nõuded 

CO2 turgude ja arvestuse kohta). Kui 

ICAO vahendite sisu ja olemuse kohta on 



 

 

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. 

selgust saadud, peaks komisjon enne 

ICAO üleilmse turupõhise meetme 

käivitamist esitama aruande, milles tuleks 

kajastada küsimust, kuidas neid 
vahendeid rakendada ning ELi HKSi 

läbivaatamise teel liidu õigusega kooskõlla 

viia. Vajaduse korral tuleks nimetatud 

aruandes käsitleda ka 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 kõigis 

majandussektorites. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) Praeguste ja tulevaste liidusiseste 

kliimastandardite järgimise tagamiseks 

ning ilma et see piiraks 

direktiivi 2003/87/EÜ artiklis 28b 

osutatud läbivaatamist, peaks CORSIA 

süsteemi rakendamine toimuma liidu 

õiguse raames ning tuleks ELi HKSi 

kaudu sellega kooskõlla viia. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6b) 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. 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. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6c) Ehkki ICAO üleilmse turupõhise 

meetme tehnilised eeskirjad peab veel 

heaks kiitma ICAO nõukogu, on oluline, 

et reguleerivatel asutustel ja õhusõidukite 

käitajatel oleks võimalikult varakult teave 

ICAO süsteemi seire-, aruandlus- ja 

tõendamisnõuete ning heitkoguste 

ühikute kohta, et hõlbustada ICAO 

süsteemi rakendamise ettevalmistusi ja 

CO2 heitkoguste seiret alates 

1. jaanuarist 2019. Need seire-, 

aruandlus- ja tõendamisnõuded peaksid 

olema komisjoni määruses (EL) 

nr 601/2012 sätestatud 

kasvuhoonegaaside seire- ja 

aruandlusnõuetega võrdväärselt ranged 

ning peaksid tagama, et esitatud 

heitkoguste aruanded on tõendatud 

vastavalt komisjoni määrusele (EL) 

nr 600/2012. 



 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6d) Tuleb küll tunnistada ICAOs 

tehtava tehnilise töö konfidentsiaalsust, 

kuid tähtis on ka see, et ICAO 

liikmesriigid, õhusõidukite käitajad ja 

kodanikuühiskond oleksid jätkuvalt 

kaasatud ICAO töösse üleilmse 

turupõhise meetme rakendamiseks ning et 

ICAO oleks kontaktis kõigi 

sidusrühmadega, et neid aegsasti 

teavitada töö edenemisest ja tehtud 

otsustest. Selle saavutamiseks võib olla 

vajalik vaadata läbi teabe avalikustamata 

jätmist käsitlevad protokollid, mis 

kehtivad ICAO lennundusalase 

keskkonnakaitse komitee liikmete ja 

vaatlejate kohta. 

 

Muudatusettepanek  12 

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 

(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 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

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 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist, et suurendada seeläbi 

otsustusprotsessi läbipaistvust ja tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7a) Kuigi lennunduse süsinikdioksiidi 

heitkoguste piiramise pikaajaline eesmärk 

peaks olema ühtse üleilmse süsteemi 

rakendamine ICAO süsteemi teise etapi 

alguseks 2024. aastal, tuleks juhuks, kui 

ICAO üleilmne turupõhine meede osutub 

liidu kliimaeesmärkide ja Pariisi 

kliimakokkuleppest tulenevate kohustuste 

täitmise jaoks ebapiisavaks, uurida ka 

teisi süsinikdioksiidi heite vähendamise 

võimalusi. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7b) Lennundus mõjutab kliimat ka 

lämmastikoksiidide, veeauru, sulfaatide ja 

tahmaosakeste heitega atmosfääri 

ülakihtidesse. Valitsustevahelise 

kliimamuutuste rühma hinnangul on 

lennunduse kogumõju praegu kaks kuni 

neli korda suurem kui tema senise 

süsinikdioksiidi heite mõju eraldi võetuna. 

Sõltuvalt teaduse arengust tuleks 

võimalikult laiaulatuslikult käsitleda kõiki 



 

 

lennundusest tulenevaid mõjusid. 

Edendada tuleks ka uuringuid, mis 

käsitlevad kondensatsioonijälgi, nende 

muundumist kiudpilvedeks, 

sulfaataerosoolide, tahma, veeauru, 

kondensatsioonijälgede ja kiudpilvede 

väiksemaid otsemõjusid ning tulemuslikke 

meetmeid nende mõjude leevendamiseks, 

sealhulgas käitamisega seotud ja tehnilisi 

meetmeid. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9a) Vastavalt tunnustatud seisukohale 

ei piirdu lennunduse kahjulik mõju 

kliimale üksnes CO2 heitkogustega. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2008/101/EÜ1a sisaldas 

komisjoni kohustust esitada 2008. aastal 

asjakohane ettepanek lämmastikoksiidide 

kohta. Komisjon peaks tehnilistele ja 

poliitilistele raskustele vaatamata oma 

sellealast tööd kiirendama. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

19. novembri 2008. aasta 

direktiiv 2008/101/EÜ, millega 

muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et 

lisada lennutegevus ühenduse 

kasvuhoonegaaside saastekvootidega 

kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, 

lk 3). 

 



 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3c – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1) Artiklisse 3c lisatakse järgmine 

lõige: 

 „3a. Õhusõidukite käitajatele 

eraldatavate saastekvootide üldkogus 

2021. aastal on 10 % väiksem 

ajavahemikus 1. jaanuar 2014 – 

31. detsember 2016 eraldatud keskmisest 

kogusest ja väheneb seejärel igal aastal 

samal määral nagu artikli 9 teises lõigus 

osutatud ELi HKSi kogu ülemmäär, et 

viia 2030. aastaks lennunduse heitkoguste 

ülemmäär paremini kooskõlla ELi HKSi 

teiste sektorite omaga. 

 EMPst väljaspool asuvate riikide 

lennuväljadele suunduvate või sealt 

väljuvate lendudega seotud 

lennundustegevusele alates 2021. aastast 

eraldatavate saastekvootide kogust võib 

kohandada, võttes arvesse ICAO üleilmset 

turupõhist meedet, mida hakatakse 

rakendama 2021. aastast, et 

kompenseerida rahvusvahelise 

lennunduse heitkoguseid, mis ületavad 

2020. aasta taseme.“ 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1a) 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. 

Seda protsenti võib käesoleva direktiivi 

üldise läbivaatamise käigus suurendada.“ 



 

 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1b)  Artikli 3d lõike 3 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

Võetakse vastu määrus, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud sätted 
liikmesriikide poolt selliste saastekvootide 

enampakkumisel müümise kohta, mida ei 

pea käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 või 

artikli 3f lõike 8 kohaselt tasuta välja 

andma. Iga liikmesriik peab igal 

ajavahemikul müüma enampakkumisel 

sellise hulga saastekvoote, mis on 

proportsionaalne liikmesriigi osaga 

võrdlusaastal kõigile liikmesriikidele 

omistatud lennunduse heitkoguste 

koguhulgast, millest on teatatud vastavalt 

artikli 14 lõikele 3 ja mis on tõendatud 

vastavalt artiklile 15. Artikli 3c lõikes 1 

osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on 

2010 ning iga järgneva artiklis 3c osutatud 

ajavahemiku võrdlusaasta on kalendriaasta, 

mis lõpeb 24 kuud enne selle ajavahemiku 

algust, mida enampakkumine hõlmab. 

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga [23] vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat 

direktiivi, sätestades üksikasjaliku korra 
liikmesriikide poolt selliste saastekvootide 

enampakkumisel müümise kohta, mida ei 

pea käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 või 

artikli 3f lõike 8 kohaselt tasuta välja 

andma. Iga liikmesriik peab igal 

ajavahemikul müüma enampakkumisel 

sellise hulga saastekvoote, mis on 

proportsionaalne liikmesriigi osaga 

võrdlusaastal kõigile liikmesriikidele 

omistatud lennunduse heitkoguste 

koguhulgast, millest on teatatud vastavalt 

artikli 14 lõikele 3 ja mis on tõendatud 

vastavalt artiklile 15. Artikli 3c lõikes 1 

osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on 

2010 ning iga järgneva artiklis 3c osutatud 

ajavahemiku võrdlusaasta on kalendriaasta, 

mis lõpeb 24 kuud enne selle ajavahemiku 

algust, mida enampakkumine hõlmab.“ 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1c) Artikli 3d lõike 3 teine lõik 

jäetakse välja. 

 



 

 

Muudatusettepanek  42 

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 

 -1d) 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 

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. 

Saastekvootide oksjonite tulu käesolevale 



 

 

direktiivile vastav läbipaistev kasutamine 

on liidu kohustuste täitmiseks väga 

oluline.“ 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -1e) Artikli 12 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

3. Liikmesriigid tagavad, et iga käitise 

käitaja tagastab iga aasta 30. aprilliks 

kõnealuse käitise kooskõlas artikliga 15 

tõendatud eelnenud kalendriaasta 

koguheitmetele vastava hulga 

saastekvoote, välja arvatud II peatüki 

alusel välja antud saastekvoodid, mis 

seejärel kehtetuks tunnistatakse. 

„3. Liikmesriigid tagavad, et iga käitise 

käitaja tagastab iga aasta 30. aprilliks 

kõnealuse käitise kooskõlas artikliga 15 

tõendatud eelnenud kalendriaasta 

koguheitmetele vastava hulga 

saastekvoote, mis seejärel kehtetuks 

tunnistatakse.“ 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 12 – lõige -3a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1f) Artiklis 12 lisatakse lõike 3a ette 

järgmine lõige: 

 „-3a. Kaitsmaks ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi keskkonnaalast 

terviklikkust, ei tohi lennundusettevõtjad 

ja teised ettevõtjad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemis kasutada 

saastekvoote, mida alates 

1. jaanuarist 2018 väljastab liikmesriik, 

kelle kohustused lennuettevõtjate ja teiste 

ettevõtjate suhtes kehtetuks muutuvad. 

Käesolevat lõiget rakendatakse artiklis 19 

nimetatud õigusaktiga.“ 

 



 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1g) Artiklile 21 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „2a.  Lõikes 2 osutatud aruanne 

sisaldab artiklis 18b osutatud koostöö 

kaudu saadud andmete alusel koostatud 

loetelu nende käitajate kohta, kelle suhtes 

kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid 

ja kes ei ole avanud registrikontot.“ 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

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  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) äärepoolseima piirkonna, Euroopa 

Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 

toimimise leping“) artikli 349 tähenduses, 

b) Euroopa Liidu toimimise lepingu 

(edaspidi „ELi toimimise leping“) 

artikli 349 tähenduses äärepoolseima 



 

 

lennuvälja ja EMP muu piirkonna 

lennuvälja vahel igal kalendriaastal alates 

1. jaanuarist 2013 toimuvate lendude kõik 

heitkogused, arvestades artiklis 28b 

osutatud läbivaatamist. 

piirkonna lennuvälja ja EMP muu 

piirkonna lennuvälja vahel igal 

kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2013 

kuni 31. detsembrini 2020 toimuvate 

lendude kõik heitkogused, arvestades 

artiklis 28b osutatud läbivaatamist. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i a (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ia) lisatakse järgmine punkt: 

 „ba) EMPs asuvate lennuväljade 

vaheliste lendude, mis toimuvad käesoleva 

lõike punktis a või b osutatud lennu 

ümbersuunamise tõttu EMPs asuvale 

lennuväljale, kõik heitkogused igal 

kalendriaastal alates 1. jaanuarist 2017, 

arvestades artiklis 28b osutatud 

läbivaatamist.“ 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt i 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina artiklitest 3d–3f ja kuni jõustuvad 

artiklis 28b osutatud läbivaatamise põhjal 

tehtud muudatused, tuleb 

õhusõidukikäitajatele eraldada alates 1. 

jaanuarist 2017 igal aastal 2016. aasta 

saastekvootidega võrdne arv saastekvoote. 

Alates 2021. aastast kohaldatakse 

kõnealuse saastekvoodiarvu suhtes artiklis 

9 osutatud lineaarset tegurit. 

Erandina artiklitest 3d–3f ja kuni jõustuvad 

artiklis 28b osutatud läbivaatamise põhjal 

tehtud muudatused, tuleb 

õhusõidukikäitajatele eraldada alates 

1. jaanuarist 2017 kuni 

31. detsembrini 2020 igal aastal 

2016. aasta saastekvootidega võrdne arv 

saastekvoote. Alates 2021. aastast 

kohaldatakse kõnealuse saastekvootide 

arvu suhtes artiklis 9 osutatud lineaarset 

tegurit. 

 



 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt ii 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) kolmas lõik jäetakse välja. ii) kolmas lõik asendatakse 

järgmisega: 

 „Liikmesriigid avaldavad ajavahemikul 

1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2020 

igale õhusõidukikäitajale eraldatud 

saastekvootide arvu hiljemalt 

1. septembriks 2018.“ 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Erandina artikli 3d lõikest 3 

vähendatakse iga liikmesriigi poolt alates 

1. jaanuarist 2013 enampakkumisel 

müüdavate saastekvootide arvu nii, et see 

oleks kooskõlas talle omistatud lennunduse 

heitkoguste nende lendude osakaaluga, 

mille suhtes ei kohaldata käesoleva artikli 

lõike 1 punkte a ja b. 

4. Erandina artikli 3d lõikest 3 

vähendatakse iga liikmesriigi poolt 

ajavahemikul 1. jaanuarist 2013 kuni 

31. detsembrini 2020 enampakkumisel 

müüdavate saastekvootide arvu nii, et see 

oleks kooskõlas talle omistatud lennunduse 

heitkoguste nende lendude osakaaluga, 

mille suhtes ei kohaldata käesoleva artikli 

lõike 1 punkte a ja b. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 da) lõige 8 jäetakse välja. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28b – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid või muid õiguslikke vahendeid 

ning samme, mida kolmandad riigid on 

astunud selleks, et rakendada alates 2021. 

aastast heitkoguste suhtes üleilmset 

turupõhist meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

1. Komisjon esitab 1. jaanuariks 2019 

ja seejärel regulaarselt Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid ja soovituslikke tavasid, ICAO 

nõukogu heakskiidetud soovitusi seoses 

üleilmse turupõhise meetmega või muid 

õiguslikke vahendeid ning samme, mida 

kolmandad riigid on astunud selleks, et 

rakendada alates 2021. aastast heitkoguste 

suhtes üleilmset turupõhist meedet, 

kolmandate riikide reservatsioonide mõju 

ning muid asjakohaseid rahvusvahelisi 

arengusuundumusi. Lisaks teavitab 

komisjon vastavalt ICAO standardite 

väljatöötamise menetlustele Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu korrapäraselt 

ülemaailmse registri loomise ning 

standardite ja soovituslike tavade 

väljatöötamise käigust. ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

ülemaailmse kokkuvõtte põhimõtteid 

järgides teavitab ta ka abinõudest, mida 

on võetud selleks, et täita 

lennundussektori heitkoguste piiramise 

pikaajaline eesmärk – vähendada sektori 

CO2 heitkoguseid 2050. aastaks 

2005. aasta tasemega võrreldes poole 

võrra. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Aruandes tuleks käsitleda 2. Komisjon teatab Euroopa 



 

 

võimalusi kõnealuste ICAO vahendite 

rakendamiseks liidu õiguses käesoleva 

direktiivi läbivaatamise kaudu. Aruandes 

käsitletakse ka eeskirju, mida vajaduse 

korral kohaldatakse Euroopa 

Majanduspiirkonna siseste lendude suhtes. 

Parlamendile ja nõukogule 

1. märtsiks 2020, kuivõrd piisavad on 

need ICAO vahendid ja nende 

valikuvariandid, mis tuleb liidu õiguses 

käesoleva direktiivi läbivaatamise kaudu 

rakendada. Aruandes käsitletakse ka 

eeskirju, mida vajaduse korral 

kohaldatakse Euroopa Majanduspiirkonna 

siseste lendude suhtes. Lisaks käsitletakse 

aruandes üleilmse turupõhise meetme 

taotlusi ja üldist keskkonnahoidlikkust, 

sealhulgas selle Pariisi kokkuleppe 

sihteesmärkidega seotud taotlusi, 

osalustaset, täidetavust, läbipaistvust, 

mittetäitmise korral kohaldatavaid 

karistusi, üldsuse kaasamise menetlusi, 

kompensatsiooniühikute kvaliteeti, 

heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli, 

registreid, aruandekohustust ja biokütuste 

kasutamise eeskirju. Kõige muu kõrval 

kaalutakse ka artikli 28c lõike 2 kohaselt 

vastu võetud delegeeritud õigusakti 

muutmise vajadust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28b – 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 

heitkoguseid kõikides majandussektorites. 

3. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

aruandele tuleb 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 kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid kõikides majandussektorites; 

eesmärk on tagada liidu kliimameetmete 

maksimaalne tulemuslikkus ja 

keskkonnahoidlikkus ning vähendada 

CORSIA programmi käivitamise eel 

igasugust mitmetimõistetavust. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28c – lõige1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon võtab ICAOs 

väljatöötatava üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks vastu sätted, millega 

tagatakse heitkoguste nõuetekohane seire, 

aruandlus ja kontroll. Need sätted 

rajanevad samadel põhimõtetel kui artikli 

14 lõikes 1 osutatud määrus ja nendega 

tagatakse, et esitatud heitkoguste aruanded 

on tõendatud vastavalt artiklile 15. 

1. Komisjon võtab ICAOs 

väljatöötatava üleilmse turupõhise meetme 

rakendamiseks vastu sätted, millega 

tagatakse heitkoguste nõuetekohane seire, 

aruandlus ja kontroll. Need sätted on täiel 

määral kooskõlas artikli 14 lõikes 1 

osutatud määruse põhimõtetega ja 

nendega tagatakse, et esitatud heitkoguste 

aruanded on tõendatud vastavalt 

artiklile 15.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 30 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a) Artiklisse 30 lisatakse järgmine 

lõige: 

 „4a. Komisjon esitab 

1. jaanuariks 2020 ajakohastatud 

analüüsi lennunduse mõjudest, mida ei 

tingi CO2 heitkogused, ning vajaduse 

korral lisab sellele seadusandliku 

ettepaneku selliste mõjude kõige 

tõhusama leevendamise kohta.“ 

 


