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Muudatusettepanek 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga luuakse halb pretsedent, õõnestatakse lennundussektoris osalejate 
prognoosimisvõimalusi turul ja takistatakse parema reguleerimise eesmärgi saavutamist. 
Samuti kahjustatakse ettepanekuga ELi õigusliku reguleerimise usaldusväärsust välismaailma 
silmis.

Muudatusettepanek 9
Matthias Groote

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 7 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

võttes arvesse Kyoto protokolli artikli 2 
lõiget 2, mis kiideti heaks nõukogu 25. 
aprilli 2002. aasta otsusega 2002/358/EÜ, 
mis käsitleb Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Kyoto protokolli 
heakskiitmist Euroopa Ühenduse nimel ja 
sellega võetavate ühiste kohustuste 
täitmist,

Or. de
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Muudatusettepanek 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise kohustus 2020. aastaks 
hõlmab rahvusvaheliste lendude CO2
heidet ja seetõttu on selge, et lennundus 
peab andma oma panuse liidu 
kliimamuutusega seotud eesmärkidesse. 
Kui lennundussektori kliimamõju kasv 
jätkub samal kiirusel nagu praegu, 
õõnestab see oluliselt vähendamise mõju, 
mida muud sektorid on saavutanud. 
Samuti tuleks märkida, et 
lennundussektor saab mitmeid toetusi; 
erinevalt muudest liidu tarbijateenustest 
ei kehti lennundussektorile käibemaks, 
samuti ei maksta lennundustegevuselt 
kütusemaksu, ja komisjoni 9. detsembri 
2005. aasta teatise „Ühenduse suunised 
lennujaamade rahastamise ja 
piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku 
stardiabi kohta” kohaselt kehtivad 
sektorile väga soodsad riigiabi eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selle protsessi hõlbustamiseks ja
hoogustamiseks on soovitav lükata edasi 
selliste nõuete täitmine, mis kehtivad enne 

(2) Selle protsessi hõlbustamiseks ja
selleks, et täita ICAO liikmesriikide ühist 
kohustust vähendada lennunduse 
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ICAO 2013. aasta assambleed selliste 
lendude suhtes, mida teostatakse 
lennuväljadele või lennuväljadelt, mis 
asuvad väljaspool ELi ja sellega tihedalt 
seotud aladel, kus on võetud ühine 
kliimamuutuste vastu võitlemise kohustus.
Seepärast ei tuleks õhusõiduki käitajate 
suhtes võtta meetmeid seoses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 
2003. aasta direktiivist 2003/87/EÜ
(millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) enne 1. jaanuari
2014 kehtima hakkavate nõuetega teatada 
kõnealustelt lennuväljadelt saabuvate ja 
neile suunduvate lendude tõendatud 
heitkogused ja tagastada vastavalt 
saastekvoodid. Õhusõiduki käitajatel, kes 
soovivad neid nõudeid edaspidi täita, peaks 
olema võimalus seda teha.

heitkoguseid kõikjal maailmas, on 
soovitav lükata edasi selliste nõuete 
täitmine, mis kehtivad selliste lendude 
suhtes, mida teostatakse lennuväljadele või 
lennuväljadelt, mis asuvad väljaspool ELi 
ja väljaspool EFTA riike, mis võtsid 
direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem) 
oma õigusaktidesse üle. Seepärast ei tuleks 
õhusõiduki käitajate suhtes võtta meetmeid 
seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiivist 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) enne 1. maid 2014 
kehtima hakkavate nõuetega teatada 
kõnealustelt lennuväljadelt saabuvate ja 
neile suunduvate lendude tõendatud 
heitkogused ja tagastada vastavalt 
saastekvoodid. Õhusõiduki käitajatel, kes 
soovivad neid nõudeid edaspidi täita, peaks 
olema võimalus seda teha.

Or. en

Selgitus

Soovitatud muudatusettepanek võimaldab selgelt eristada riike, kes direktiivi rakendavad, ja 
kolmandaid riike, ning tuletab meelde, et lennunduse heitkoguste vähendamine on ICAO 
liikmesriikide ühine kohustus, mitte üksnes ELi kohustus.

Muudatusettepanek 12
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liit õhutab ICAO 
assambleed saavutama kokkulepet 
realistliku rakendamise ajakavaga 
üleilmse turupõhise meetme suhtes ning 
kuni üleilmse turupõhise meetme 
kohaldamiseni sellise raamistiku suhtes, 
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millega hõlbustataks riiklike ja 
piirkondlike turupõhiste meetmete 
ulatuslikku kohaldamist rahvusvahelises 
lennunduses.

Or. en

Selgitus

Muudatus aitaks vältida sõnastust, mis võib käimasolevaid läbirääkimisi kahjustada ja 
tahtmatult õhutada teiste ICAO läbirääkimispartnerite kartusi.

Muudatusettepanek 13
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Et luua rahvusvahelisel tasandil 
usaldust liidu kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
vastu, tuleks kvootide enampakkumise teel 
müümisest saadud tulu või sellega võrdne 
summa, kui seda nõuavad liikmesriikide 
olulised eelarvepõhimõtted, nagu ühtsus 
ja universaalsus, kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, kliimamuutuste mõjuga 
kohanemiseks ELis ja kolmandates 
riikides, leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks ning 
süsteemi haldamisega seotud kulude 
katmiseks. Saastekvootide 
enampakkumise tulusid tuleks kasutada 
ka vähem heitgaase eraldava transpordi 
jaoks. Enampakkumise tuludega tuleks 
rahastada eelkõige annetusi 
ülemaailmsele energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondile ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Rohelisele Kliimafondile ning meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks ja 
arengumaade kohanemise 
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hõlbustamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi üle läbirääkimisi pidades rõhutas Euroopa Parlament, et vahendite 
sihtotstarve tuleb selgelt kindlaks määrata. Sel ajal ei olnud liikmesriigid sellega nõus ja 
direktiiv sisaldab ainult vastavat soovitust. ELi süsteem võetaks kergemini omaks, kui 
liikmesriigid võtaksid selgema kohustuse. Kolmandate riikidega võiks algatada ühiseid 
teadusprojekte lennunduse heitkoguste vähendamise kohta. Kohanemise ja leevendamise 
toetamine, sealhulgas kahe ÜRO fondi kaudu, aitaks oluliselt arenguriike abistada.

Muudatusettepanek 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Et suurendada rahvusvahelisel 
tasandil usaldust liidu kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemise süsteemi vastu, 
tuleks kogu liidu süsteemi kasutamisest 
saadud tulu kasutada niisugustest 
heitkogustest põhjustatud keskkonnamõju 
leevendamiseks ning rahvusvahelise 
kliimategevuse rahastamiseks kooskõlas 
ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga. Kokkuleppes 
tulemusliku, marsruutidest lähtuva 
ülemaailmse turupõhise meetme üle, mis 
aitaks märkimisväärselt lennunduse 
kliimamõju vähendada, peaks liit ühtlasi 
võtma kohustuse paigutada selle meetme 
abil saadud tulu ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Rohelisse 
Kliimafondi, et kajastada ühiste, kuid 
diferentseeritud kohustuste ja vastavate 
võimete põhimõtet.

Or. en
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Selgitus

Ülemaailmse turupõhise meetmeni jõuda oleks kergem, kui EL nõustuks tulu suunamisega 
rahvusvaheliseks kliimamuutuse leevendamiseks. EL on Kopenhaageni lepingus ja järgnenud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentside otsustes kohustunud 
suurendama arenguriikide kliimamuutusega seotud tegevuse rahvusvahelist rahastamist 
2020. aastaks saja miljardi dollarini aastas. ELi heitkogustega kauplemise süsteem peaks ka 
edaspidi hõlmama rahvusvahelist lennundust, kuni rakendatakse tulemuslik ülemaailmne 
süsteem, mis aitaks oluliselt sektori kliimamõju piirata.

Muudatusettepanek 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 – joonealune märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sh EFTA riigid, ELiga ühinemislepingu 
allakirjutanud riigid ning Euroopa 
Majanduspiirkonna riikide sõltkonnad ja 
territooriumid.

1. Sh Euroopa Majanduspiirkonna riigid, 
ELiga ühinemislepingu allakirjutanud 
riigid ning Euroopa Majanduspiirkonna 
riikide sõltkonnad ja territooriumid.

Or. en

Selgitus

Mitte kõik EFTA riigid ei ole nõustunud direktiivi 2003/87/EÜ oma riiklikku õigusesse üle 
võtma, vaid seda on teinud ainult need EFTA riigid, kes on ühtlasi Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed (st Island, Liechtenstein ja Norra, kuid mitte Šveits). 
Seetõttu tuleks tekstis viidata EMP ja mitte EFTA riikidele.

Muudatusettepanek 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks käesolevat otsust kohaldada üksnes 
selliste õhusõiduki käitajate suhtes, kes ei 
ole saanud kõnealuse tegevuse jaoks 2012. 
aastaks tasuta saastekvoote või on need 

(3) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks käesolevat otsust kohaldada üksnes 
selliste õhusõiduki käitajate suhtes, kes ei 
ole saanud kõnealuse tegevuse jaoks 
2012. aastaks tasuta saastekvoote või on 
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kõik tagastanud. Samal põhjusel ei tohiks 
neid saastekvoote arvesse võtta 
rahvusvaheliste arvestusühikute kasutamise 
õiguste arvutamisel direktiivi 2003/87/EÜ 
raames.

need kõik tagastanud. Samal põhjusel ei 
tohiks neid saastekvoote arvesse võtta 
rahvusvaheliste arvestusühikute kasutamise 
õiguste arvutamisel direktiivi 2003/87/EÜ 
raames, välja arvatud arvestusühikud, mis 
on omandatud enne käesoleva otsuse 
jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Tähtis on tagada õiguskindlus ja mitte karistada eeskujulikke ettevõtteid, kes on kogu 2012. 
aasta lennundusdirektiivi vastuvõtmiseks valmistunud. Säte võimaldab ühtlasi tagada 
operaatorite võrdse kohtlemise, vaatamata sellele, kas nad saavad kõnealust erandit kasutada 
või mitte.

Muudatusettepanek 17
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Mandritevaheliste lendude ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemist 
väljajätmine kuni 2013. aasta septembrini 
on erand, mille eesmärgiks on ICAO 
läbirääkimisi edendada ja need lõpule 
viia. Kui lennunduse heitkoguste 
vähendamise konkreetse tegevuskava, 
kohustuslike eesmärkide ja turupõhiste 
meetmete suhtes kokkuleppele ei jõuta, 
hakkab ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem taas kehtima kõigi 
mandritevaheliste lendude kohta.

Or. de

Selgitus

Tuleb selgelt välja öelda, et ICAO-le jäetakse ainult aega, et soovitud eesmärk konkreetselt 
ellu viia. Kui see ei õnnestu, ei jää muud võimalust kui kohaldada ELi süsteemi jälle kõikide 
lendude suhtes.
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Muudatusettepanek 18
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Et hoiduda konkurentsimoonutustest 
ja liidu süsteemi keskkonnaalase 
terviklikkuse kahjustamisest, tuleks 
praegust erandit kohaldada ühe aasta 
vältel. Edasised seadusandlikud meetmed 
liidu tasandil on asjakohased ainult siis, 
kui ICAO assambleel rahvusvahelise 
lennunduse heitkoguste küsimuses selget 
ja piisavat edu saavutatakse.

Or. en

Selgitus

See muudatus aitaks samuti vältida sõnastust, mis võib käimasolevaid läbirääkimisi 
kahjustada ja tahtmatult õhutada teiste ICAO läbirääkimispartnerite kartusi.

Muudatusettepanek 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liit on kohustunud vähendama CO2
heitkoguseid, sealhulgas lennunduses 
tekkivaid heitkoguseid. Kui heitkoguseid 
soovitakse oluliselt vähendada, siis ei 
tohiks ühegi liidu majandusvaldkonna 
puhul erandit teha. Sellega seoses tuleks 
märkida, et lennundussektoril on mitmeid 
soodustusi, näiteks vabastus käibemaksust 
ja kütusemaksust. Samuti kehtivad 
lennundusele väga soodsad riigiabi 
eeskirjad, mis on sätestatud komisjoni 9. 
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detsembri 2005. aasta teatises „Ühenduse 
suunised lennujaamade rahastamise ja 
piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku 
stardiabi kohta”.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina direktiivi 2003/87/EÜ artiklist 16 
ei võta liikmesriigid õhusõiduki käitajate 
suhtes nimetatud direktiivi artikli 12 
lõikes 2a ja artikli 14 lõikes 3 sätestatud 
ning enne 1. jaanuari 2014 kehtima 
hakkavate nõuetega seotud meetmeid 
seoses lendude teostamisega lennuväljadele 
ja lennuväljadelt, mis asuvad Euroopa 
Liidu välistes riikides ning mis ei ole 
EFTA liikmed, Euroopa 
Majanduspiirkonna riikide sõltkonnad 
ega territooriumid või ELiga 
ühinemislepingu allakirjutanud riigid, 
juhul, kui sellistele õhusõiduki käitajatele 
ei ole 2012. aastal eraldatud kõnealuseks 
tegevuseks tasuta saastekvoote või juhul, 
kui neile on sellised saastekvoodid 
eraldatud, kuid nad on tagastanud vastava 
arvu saastekvoote liikmesriikidele 
kehtetuks tunnistamiseks.

Erandina direktiivi 2003/87/EÜ artiklist 16 
ei võta liikmesriigid õhusõiduki käitajate 
suhtes nimetatud direktiivi artikli 12 
lõikes 2a ja artikli 14 lõikes 3 sätestatud 
ning enne 1. maid 2014 kehtima hakkavate 
nõuetega seotud meetmeid seoses lendude 
teostamisega Euroopa Liidu piires ja 
lennuväljadelt, mis asuvad Euroopa Liidu 
välistes riikides, juhul, kui sellistele 
õhusõiduki käitajatele ei ole antud aastal 
eraldatud kõnealuseks tegevuseks tasuta 
saastekvoote või juhul, kui neile on sellised 
saastekvoodid eraldatud, kuid nad on 
tagastanud vastava arvu saastekvoote 
liikmesriikidele kehtetuks tunnistamiseks.

Or. en

Selgitus

Erand peaks hõlmama ka ELi siseseid lende, et hoiduda konkurentsi moonutamisest. Lisaks 
peaks see hõlmama 2012. ja 2013. aastat. See annab ELi lennuettevõtjatele nende 2013. aasta 
kohustuste suhtes õiguskindluse. Kui ICAO 2013. aasta lõpul raamistiku vastu võtab, peab 
„aja seismapanek” hõlmama 2013. aastat. Ettepanek peaks laiendama ELi saastekvootide 
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direktiivi kohaldamisala, nimelt tuleks ühepoolselt hõlmata EFTA liikmesriigid.

Muudatusettepanek 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Erandina direktiivi 2003/87/EÜ artiklist 16 
ei võta liikmesriigid õhusõiduki käitajate 
suhtes nimetatud direktiivi artikli 12 
lõikes 2a ja artikli 14 lõikes 3 sätestatud 
ning enne 1. jaanuari 2014 kehtima 
hakkavate nõuetega seotud meetmeid 
seoses lendude teostamisega lennuväljadele 
ja lennuväljadelt, mis asuvad Euroopa 
Liidu välistes riikides ning mis ei ole 
EFTA liikmed, Euroopa 
Majanduspiirkonna riikide sõltkonnad ega 
territooriumid või ELiga ühinemislepingu 
allakirjutanud riigid, juhul, kui sellistele 
õhusõiduki käitajatele ei ole 2012. aastal 
eraldatud kõnealuseks tegevuseks tasuta 
saastekvoote või juhul, kui neile on sellised 
saastekvoodid eraldatud, kuid nad on 
tagastanud vastava arvu saastekvoote 
liikmesriikidele kehtetuks tunnistamiseks.

Erandina direktiivi 2003/87/EÜ artiklist 16 
ei võta liikmesriigid õhusõiduki käitajate 
suhtes nimetatud direktiivi artikli 12 
lõikes 2a ja artikli 14 lõikes 3 sätestatud 
ning enne 1. jaanuari 2014 kehtima 
hakkavate nõuetega seotud meetmeid 
seoses lendude teostamisega lennuväljadele 
ja lennuväljadelt, mis asuvad Euroopa 
Liidu välistes riikides ning mis ei ole 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, 
Euroopa Majanduspiirkonna riikide 
sõltkonnad ega territooriumid või ELiga 
ühinemislepingu allakirjutanud riigid, 
juhul, kui sellistele õhusõiduki käitajatele 
ei ole 2012. aastal eraldatud kõnealuseks 
tegevuseks tasuta saastekvoote või juhul, 
kui neile on sellised saastekvoodid 
eraldatud, kuid nad on tagastanud vastava 
arvu saastekvoote liikmesriikidele 
kehtetuks tunnistamiseks.

Or. en

Selgitus

Mitte kõik EFTA riigid ei ole nõustunud direktiivi 2003/87/EÜ oma riiklikku õigusesse üle 
võtma, vaid seda on teinud ainult need EFTA riigid, kes on ühtlasi Euroopa 
Majanduspiirkonna (EMP) liikmed (st Island, Liechtenstein ja Norra, kuid mitte Šveits). 
Seetõttu tuleks tekstis viidata EMP ja mitte EFTA riikidele.

Muudatusettepanek 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 kohaselt kehtetuks tunnistatud 
saastekvoote ei võeta arvesse 
rahvusvaheliste arvestusühikute kasutamise 
õiguste arvutamisel direktiivi 2003/87/EÜ 
raames.

Artikli 2 kohaselt kehtetuks tunnistatud 
saastekvoote ei võeta arvesse 
rahvusvaheliste arvestusühikute kasutamise 
õiguste arvutamisel direktiivi 2003/87/EÜ 
raames. Rahvusvahelisi arvestusühikuid, 
mille lennuettevõtjad on omandanud enne 
käesoleva otsuse jõustumist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiiviga 
2008/101/EÜ, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada 
lennutegevus ühenduse 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi1, on võimalik 
kasutada 2013. aastal 15% piires nende 
kehtetuks tunnistatud või tagastatud 
kvootidest. 
____________
1 ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.

Or. fr

Selgitus

Tähtis on tagada õiguskindlus ja mitte karistada eeskujulikke ettevõtteid, kes on kogu 2012. 
aasta lennundusdirektiivi vastuvõtmiseks valmistunud. Säte võimaldab ühtlasi tagada 
operaatorite võrdse kohtlemise, vaatamata sellele, kas nad saavad kõnealust erandit kasutada 
või mitte.
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Artikkel 3 a
Liikmesriigid kasutavad saastekvootidega 
kauplemisest saadud tulu rahvusvaheliste 
kliimamuutuse leevendamise meetmete 
toetuseks, eelkõige kasvuhoonegaaside 
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heite vähendamiseks ja kliimamuutuse 
mõjuga kohanemise toetamiseks 
arenguriikides, samuti kliimamuutuse 
leevendamise ja sellega kohanemise 
teemaliste teadusuuringute toetuseks, 
sealhulgas eelkõige aeronautika ja 
lennutranspordi valdkonnas. 
Saastekvootide enampakkumise tulusid 
tuleks kasutada ka vähem heitgaase 
eraldava transpordi jaoks. 
Enampakkumise tuludega tuleks 
rahastada ka annetusi ülemaailmsele 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 
ja ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni Rohelisele 
Kliimafondile ning meetmeid metsade 
hävitamise ärahoidmiseks.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi üle läbirääkimisi pidades rõhutas Euroopa Parlament, et vahendite 
sihtotstarve tuleb selgelt kindlaks määrata. Sel ajal ei olnud liikmesriigid sellega nõus ja 
direktiiv sisaldab ainult vastavat soovitust. ELi süsteem võetaks kergemini omaks, kui 
liikmesriigid võtaksid selgema kohustuse. Kolmandate riikidega võiks algatada ühiseid 
teadusprojekte lennunduse heitkoguste vähendamise kohta. Kohanemise ja leevendamise 
toetamine, sealhulgas kahe ÜRO fondi kaudu, aitaks oluliselt arenguriike abistada.
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Artikkel 3 a
Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 3d lõige 4 
asendatakse järgmisega:
„Liikmesriigid kasutavad 
saastekvootidega kauplemisest saadud 
tulu rahvusvaheliste kliimamuutuse 
leevendamise meetmete toetuseks, 
eelkõige kasvuhoonegaaside heite 
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vähendamiseks ja kliimamuutuse mõjuga 
kohanemise toetamiseks arenguriikides, 
samuti kliimamuutuse leevendamise ja 
sellega kohanemise teemaliste 
teadusuuringute toetuseks, sealhulgas 
eelkõige aeronautika ja lennutranspordi 
valdkonnas. Enampakkumise tuludega 
tuleks rahastada ka annetusi 
ülemaailmsele energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondile ning meetmeid 
metsade hävitamise ärahoidmiseks.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
korrapäraselt käesoleva lõike kohaselt 
võetud meetmetest.”

Or. en

Selgitus

ELi heitkogustega kauplemise süsteem peaks ka edaspidi hõlmama rahvusvahelist lennundust, 
kuni rakendatakse tulemuslik ülemaailmne süsteem, mis aitaks oluliselt sektori kliimamõju 
piirata. Et suurendada usaldust ELi süsteemi vastu, tuleks tulu ühemõtteliselt suunata 
rahvusvaheliste kliimamuutuse leevendamise püüete, kaasa arvatud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks, et vähendada sektori kliimamõju.


