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Muudatusettepanek 17
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
–

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. fr

Selgitus

2014. aastal on liiga ennatlik reguleerida rahvusvahelist konventsiooni, mida ei ole ICAO 
tasandil veel sõlmitud ning kehtestada ELis tegutsevatele lennuettevõtjatele maksud, mis ei 
ole ülejäänud maailmaga samal tasemel.

Muudatusettepanek 18
Laurence J. A. J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 
võtta kontrolli alla lennundusest 
tulenevate kasvuhoonegaaside mõju, ning 
enne kokkuleppe sõlmimist vähendada 
iseseisva meetmega liidu lennuväljadelt 
väljuvate ja sinna saabuvate lendude heite 
mõju kliimamuutusele. Selleks et need 
eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist 
ega oleks omavahel vastuolus, on 
asjakohane võtta arvesse olukorra 
arengut ja rahvusvahelistel foorumitel 
võetavaid seisukohti, eelkõige 
resolutsiooni, milles on esitatud 
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse
Organisatsiooni (ICAO) poliitika ja 
keskkonnakaitse tavade konsolideeritud 
aruanne, mis võeti vastu ICAO assamblee 
38. istungjärgul.

välja jäetud
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Or. nl

Muudatusettepanek 19
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 
võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju, ning enne 
kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva 
meetmega liidu lennuväljadelt väljuvate ja 
sinna saabuvate lendude heite mõju 
kliimamuutusele. Selleks et need 
eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist 
ega oleks omavahel vastuolus, on 
asjakohane võtta arvesse olukorra arengut 
ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid 
seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles 
on esitatud Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
poliitika ja keskkonnakaitse tavade 
konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu 
ICAO assamblee 38. istungjärgul.

(1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 
võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju. Arvesse 
võetakse olukorra arengut ja 
rahvusvahelistel foorumitel võetavaid 
seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles 
on esitatud Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
poliitika ja keskkonnakaitse tavade 
konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu 
ICAO assamblee 38. istungjärgul.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 
võtta kontrolli alla lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju, ning enne 
kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva
meetmega liidu lennuväljadelt väljuvate ja 
sinna saabuvate lendude heite mõju 

(1) Euroopa Liit püüab tagada tulevase 
rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 
võtta kontrolli alla rahvusvahelisest
lennundusest tulenevate 
kasvuhoonegaaside mõju, ning enne 
kokkuleppe sõlmimist vähendada iseseisva 
meetmega ELi ja EMP lendude heite mõju 
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kliimamuutusele. Selleks et need 
eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist 
ega oleks omavahel vastuolus, on 
asjakohane võtta arvesse olukorra arengut 
ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid 
seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles 
on esitatud Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
poliitika ja keskkonnakaitse tavade 
konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu 
ICAO assamblee 38. istungjärgul.

kliimamuutusele. Selleks et need 
eesmärgid vastastikku toetaksid üksteist 
ega oleks omavahel vastuolus, on 
asjakohane võtta arvesse olukorra arengut 
ja rahvusvahelistel foorumitel võetavaid 
seisukohti, eelkõige resolutsiooni, milles 
on esitatud Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
poliitika ja keskkonnakaitse tavade 
konsolideeritud aruanne, mis võeti vastu 
ICAO assamblee 38. istungjärgul.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) On iseenesest mõistetav, et 
lennundussektor peab ELi territooriumil 
tegutsedes liidu õigusaktidest kinni 
pidama. Samuti tuleb märkida, et 
lennundussektori suhtes kehtivad ELis 
mitmed soodustused, st 
käibemaksuvabastus erinevalt kõikidest 
teistest tarbijateenustest ning 
kütusemaksude vabastus. See sektor saab 
samuti kasu väga suuremeelsetest riigiabi 
eeskirjadest ühenduse suuniste raames 
lennujaamade rahastamise ja 
piirkondlikest lennujaamadest 
opereerivate lennuettevõtjate riikliku 
stardiabi kohta. Komisjon peaks need 
erandid läbi vaatama ning lisama 
käibemaksu kõikidele ELi sisestele 
lendudele ja EList väljuvatele lendudele 
sellises ulatuses, mil määral neid võib 
käsitleda ELi tarbimisena. Komisjon 
peaks samuti alustama uuesti 
läbirääkimisi kõikide lennunduslepingute 
üle, mille eesmärgiks on tagada kütuse 
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maksustamise lubamine ja edendamine.

Or. en

Selgitus

Transpordisektoris esinevaid konkurentsimoonutusi, mis tulenevad lennundussektorile tehtud 
eranditest, tuleks käsitleda.

Muudatusettepanek 22
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt 
lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded 
täidetuks, kui kolmandate riikide 
lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimääradega seotud 
kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab 
liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimäärade suhtes 
samamoodi, nagu on võimalik hõlmata 
õigusnõuetega rohkem kõnealustelt 
lennuväljadelt väljuvatest ja sinna 
suunduvatest lendudest tulenevaid 
heitkoguseid.

välja jäetud

__________________
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, 
millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem ja muudetakse
nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 
25.10.2003, lk 32).

Or. de
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Muudatusettepanek 23
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt 
lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded 
täidetuks, kui kolmandate riikide 
lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimääradega seotud 
kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab 
liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
riikide lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimäärade suhtes 
samamoodi, nagu on võimalik hõlmata 
õigusnõuetega rohkem kõnealustelt 
lennuväljadelt väljuvatest ja sinna 
suunduvatest lendudest tulenevaid 
heitkoguseid.

(2) Otsuse nr 377/2013/EL vastuvõtmine 
ajutise erandi tegemise kohta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivist
2003/87/EÜ4 on lihtsustanud ICAO 
edusammude tegemist. Selleks et säilitada 
initsiatiivi ja lihtsustada järgmisel ICAO 
assambleel rahvusvahelise lennunduse 
üleilmsete turupõhiste meetmete skeemi 
käsitleva kokkuleppe saavutamist, on 
soovitatav edasi lükata väljaspool ELi ja
Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)
asuvatelt lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud nõuete 
jõustamine.

__________________ __________________
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 
(ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 
(ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

Or. en

Muudatusettepanek 24
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Sellest tulenevalt on soovitav ajutiselt 
lugeda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2003/87/EÜ4 esitatud nõuded 
täidetuks, kui kolmandate riikide 
lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimääradega seotud 
kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab 
liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide 
lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimäärade suhtes 
samamoodi, nagu on võimalik hõlmata 
õigusnõuetega rohkem kõnealustelt 
lennuväljadelt väljuvatest ja sinna 
suunduvatest lendudest tulenevaid 
heitkoguseid.

(2) Sellest tulenevalt, et toetada üleilmseid 
arutelusid ja üleilmse turupõhise 
mehhanismi väljatöötamist 2016. aastaks,
on soovitav ajutiselt lugeda Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2003/87/EÜ4 esitatud nõuded täidetuks 
ajavahemikuks kuni aastani 2016, kui 
kolmandate riikide lennuväljadelt väljuvate 
ja sinna suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimääradega seotud 
kohustused on täidetud. Niimoodi rõhutab 
liit asjaolu, et nõudeid võib kohaldada 
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide 
lennuväljadelt väljuvate ja sinna 
suunduvate lendudega seotud heite 
teatavate protsendimäärade suhtes 
samamoodi, nagu on võimalik hõlmata 
õigusnõuetega rohkem kõnealustelt 
lennuväljadelt väljuvatest ja sinna 
suunduvatest lendudest tulenevaid 
heitkoguseid.

__________________ __________________
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 
(ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 
(ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

Or. en

Muudatusettepanek 25
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 

välja jäetud
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või väljuvad sealt, ning eesmärgiga 
tagada lihtne ja töökindel vahend, millega 
piirata piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni 
üleilmne turupõhine meede hakkab 
toimima, on Eurocontrol suhtelise osa 
arvutamisel lähtunud EMP riikide ja 
kolmandate riikide põhiliste 
lennujaamade vahelise sellise 
suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole 
kaugemal kui 12 meremiili EMP 
rannajoone kõige kaugemast punktist. 
Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne 
turupõhine meede põhinema tegelikel 
õhuruumiga seotud kaalutlustel, 
võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja 
sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse 
protsendimäärasid üksnes kuni aastani 
2020.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 
või väljuvad sealt, ning eesmärgiga 
tagada lihtne ja töökindel vahend, millega 
piirata piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni 
üleilmne turupõhine meede hakkab 
toimima, on Eurocontrol suhtelise osa 
arvutamisel lähtunud EMP riikide ja 
kolmandate riikide põhiliste 
lennujaamade vahelise sellise 
suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole 
kaugemal kui 12 meremiili EMP 
rannajoone kõige kaugemast punktist. 
Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne 

välja jäetud
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turupõhine meede põhinema tegelikel 
õhuruumiga seotud kaalutlustel, 
võrrelduna lennuväljadele saabuvate ja 
sealt väljuvate lendudega, kohaldatakse 
protsendimäärasid üksnes kuni aastani 
2020.

Or. de

Muudatusettepanek 27
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 
või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada 
lihtne ja töökindel vahend, millega piirata 
piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni 
üleilmne turupõhine meede hakkab 
toimima, on Eurocontrol suhtelise osa 
arvutamisel lähtunud EMP riikide ja 
kolmandate riikide põhiliste lennujaamade 
vahelise sellise suurringjoone suhtelisest 
osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili 
EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. 
Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne 
turupõhine meede põhinema tegelikel 
õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna 
lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate 
lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid 
üksnes kuni aastani 2020.

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 
või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada 
lihtne ja töökindel vahend, millega piirata 
piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist kolmele aastale seni, kuni 
2016. aastal toimuval ICAO 
39. assambleel lepitakse kokku üleilmne 
turupõhine meede, on Eurocontrol suhtelise 
osa arvutamisel lähtunud EMP riikide ja 
kolmandate riikide põhiliste lennujaamade 
vahelise sellise suurringjoone suhtelisest 
osast, mis ei ole kaugemal kui 
200 meremiili EMP rannajoone kõige 
kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei 
peaks üleilmne turupõhine meede 
põhinema tegelikel õhuruumiga seotud 
kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele 
saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, 
kohaldatakse protsendimäärasid üksnes 
kuni aastani 2016. See piirang kaotab 
kehtivuse 31. detsembril 2016. Kui ICAO 
39. assambleel lepitakse kokku üleilmne 
turupõhine meede, millel on kehtivate 
õigusaktide suhtes võrdväärne 
keskkonnaalane terviklikkus, teeb
komisjon ettepaneku käesoleva õigusakti 
vajalike muudatuste kohta võimalikult 
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kiiresti pärast 39. assamblee toimumist.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 
või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada 
lihtne ja töökindel vahend, millega piirata 
piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist seitsmele aastale seni, kuni 
üleilmne turupõhine meede hakkab 
toimima, on Eurocontrol suhtelise osa 
arvutamisel lähtunud EMP riikide ja 
kolmandate riikide põhiliste lennujaamade 
vahelise sellise suurringjoone suhtelisest 
osast, mis ei ole kaugemal kui 12 meremiili 
EMP rannajoone kõige kaugemast punktist. 
Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne 
turupõhine meede põhinema tegelikel 
õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna 
lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate 
lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid 
üksnes kuni aastani 2020.

(3) Arvestades, et direktiivi 2003/87/EÜ 
kohaldatakse jätkuvalt selliste lendude 
suhtes, mis saabuvad liidu lennuväljadele 
või väljuvad sealt, ning eesmärgiga tagada 
lihtne ja töökindel vahend, millega piirata 
piirkondlike turupõhiste meetmete 
kohaldamist kolmele aastale seni, kuni 
ICAO 39. assambleel lepitakse kokku 
ratifitseeritav üleilmne turupõhine meede, 
mida kohaldatakse suuremale osale 
rahvusvahelise lennunduse heitele, on 
Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel 
lähtunud EMP riikide ja kolmandate riikide 
põhiliste lennujaamade vahelise sellise 
suurringjoone suhtelisest osast, mis ei ole 
kaugemal kui 200 meremiili EMP 
rannajoone kõige kaugemast punktist. 
Kuna ELi arvates ei peaks üleilmne 
turupõhine meede põhinema tegelikel 
õhuruumiga seotud kaalutlustel, võrrelduna 
lennuväljadele saabuvate ja sealt väljuvate 
lendudega, kohaldatakse protsendimäärasid 
üksnes kuni aastani 2016. Alates 
1. jaanuarist 2017 on kogu suhteline osa 
50%, kuni võrdväärse keskkonnaalase 
terviklikkusega üleilmne turupõhine 
mehhanism hakkab toimima, kus 
ülejäänud poole osa eest vastutavad teised 
riigid.

Or. en
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Selgitus

Kavandatud 12-meremiiline perimeeter on lennundustegevuse jaoks kunstlikult madal. 
200 miili tähistab EMP majandusvööndi ulatust. Alates 2017. aastast kuni võrdväärse 
keskkonnaalase terviklikkusega rahvusvahelise turupõhise meetme rakendamiseni peaks ELi 
lennunduse heitkogustega kauplemise süsteemiga olema hõlmatud 50 % saabuvatest ja 
väljuvatest lendudest, ülejäänud 50% reguleerimise eest peaksid vastutama teised riigid.

Muudatusettepanek 29
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et kehtestada kolmandate 
riikide lennuväljadele suunduvate ja sealt 
väljuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäär, on vaja teada kogu 
lennuga seotud heidet. Arvesse ei võeta 
siiski kõnealuse protsendimääraga 
hõlmamata heitkoguseid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et kehtestada kolmandate 
riikide lennuväljadele suunduvate ja sealt 
väljuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäär, on vaja teada kogu 
lennuga seotud heidet. Arvesse ei võeta 
siiski kõnealuse protsendimääraga 
hõlmamata heitkoguseid.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 31
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Peale selle peaks kolmandatesse 
riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate 
lendude puhul olema õhusõidukikäitajal 
võimalik valida, et ta ei anna aru 
kõnealuste lendude tõendatud 
heitkogustest, vaid selle asemel 
prognoosib võimalikult täpselt lendude 
heitkogused, mis ei sisalda väljaspool 
EMP liikmesriike tekkinud heidet.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 32
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Peale selle peaks kolmandatesse 
riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate 
lendude puhul olema õhusõidukikäitajal 
võimalik valida, et ta ei anna aru 
kõnealuste lendude tõendatud 
heitkogustest, vaid selle asemel 
prognoosib võimalikult täpselt lendude 
heitkogused, mis ei sisalda väljaspool 
EMP liikmesriike tekkinud heidet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Peale selle peaks kolmandatesse 
riikidesse suunduvate ja sealt väljuvate 
lendude puhul olema õhusõidukikäitajal 
võimalik valida, et ta ei anna aru 
kõnealuste lendude tõendatud 
heitkogustest, vaid selle asemel 
prognoosib võimalikult täpselt lendude 
heitkogused, mis ei sisalda väljaspool 
EMP liikmesriike tekkinud heidet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide 
lennuväljadele suunduvate või sealt 
saabuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäära või kui lennuettevõtjad 
kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, 
tuleks lähtuda pärast 2014. aastat 
tekkivatest heitkogustest, et anda 
ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel 
aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 35
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide 
lennuväljadele suunduvate või sealt 
saabuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäära või kui lennuettevõtjad 
kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, 
tuleks lähtuda pärast 2014. aastat 
tekkivatest heitkogustest, et anda 
ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel 
aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide 
lennuväljadele suunduvate või sealt 
saabuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäära või kui lennuettevõtjad 
kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, 
tuleks lähtuda pärast 2014. aastat
tekkivatest heitkogustest, et anda 
ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel 
aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

(9) Kui kohaldatakse kolmandate riikide 
lennuväljadele suunduvate või sealt 
saabuvate lendude tõendatud heitkoguste 
protsendimäära või kui lennuettevõtjad 
kasutavad mõnd muud lähenemisviisi, 
tuleks lähtuda aastatel 2014–2016
tekkivatest heitkogustest, et anda 
ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel 
aega nende lähenemisviiside mõistmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ilma et see piiraks üleilmse välja jäetud
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turupõhise meetme kohaldamist alates 
2020. aastast, tuleks ajavahemikus 2014–
2020 jätta reguleerimisalast välja 
heitkogused, mis on seotud sellistesse 
arenguriikidesse suunduvate ja sealt 
saabuvate lendudega, kelle osakaal 
rahvusvahelises tsiviillennunduses 
tonnkilomeetrites mõõdetuna on alla 1 %. 
Käesolevas ettepanekus tuleks käsitada 
arenguriigina riike, kes vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
nr 978/2012 pääsevad käesoleva 
ettepaneku vastuvõtmise ajal liidu turule 
soodustingimustel, st riike, kes 
Maailmapanga 2013. aastal liigituse 
kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 
sissetulekuga riigid.

Or. de

Muudatusettepanek 38
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise 
meetme kohaldamist alates 2020. aastast, 
tuleks ajavahemikus 2014–2020 jätta 
reguleerimisalast välja heitkogused, mis on 
seotud sellistesse arenguriikidesse 
suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, 
kelle osakaal rahvusvahelises 
tsiviillennunduses tonnkilomeetrites 
mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas 
ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina 
riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 
pääsevad käesoleva ettepaneku 
vastuvõtmise ajal liidu turule 
soodustingimustel, st riike, kes 
Maailmapanga 2013. aastal liigituse 
kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 

(10) Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise 
meetme kohaldamist alates 2020. aastast, 
tuleks ajavahemikus 2014–2016 jätta 
reguleerimisalast välja heitkogused, mis on 
seotud sellistesse arenguriikidesse 
suunduvate ja sealt saabuvate lendudega, 
kelle osakaal rahvusvahelises 
tsiviillennunduses tonnkilomeetrites 
mõõdetuna on alla 1 %. Käesolevas 
ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina 
riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 
pääsevad käesoleva ettepaneku 
vastuvõtmise ajal liidu turule 
soodustingimustel, st riike, kes 
Maailmapanga 2013. aastal liigituse 
kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 
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sissetulekuga riigid. sissetulekuga riigid.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 
assambleed peaks komisjon andma aru 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle 
tagamiseks, et oleks võimalik arvesse võtta 
rahvusvahelisi arengutendentse ja 
käsitleda kõiki erandite tegemise 
küsimusi.

(12) Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 
assambleed peaks komisjon andma aru 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
üleilmse turupõhise meetme 2020. aastaks 
rakendamise suunas tehtud edusammude 
kohta ning vajaduse korral tegema 
nimetatud aruandega seoses ettepaneku 
muuta käesolevat direktiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
asuvatesse riikidesse 2013. aastal
suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik 
heitkogused;

(a) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
asuvatesse riikidesse igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2013–2020 suunduvate ja 
sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Werner Langen, Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
asuvatesse riikidesse 2013. aastal
suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik 
heitkogused;

väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
asuvatesse riikidesse igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2013–2020 suunduvate ja 
sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Werner Langen, Herbert Reul
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Euroopa Majanduspiirkonnas 
asuvatesse riikidesse igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2013–2020 suunduvate ja 
sealt väljuvate lendude kõik heitkogused;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Holger Krahmer
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest 
riikidest väljuvate lendude ning sinna 
suunduvate lendude heitkogused igal 

välja jäetud
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kalendriaastal ajavahemikus 2014–2020, 
kui selliseid lende käitanud ettevõtja on 
tagastanud saastekvoote vastavalt 
sellistest lendudest pärit tõendatud 
heitkoguste protsendimääradele, mis on 
loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud 
punkti 6 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Werner Langen, Herbert Reul
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda (EMP) asuvatest 
riikidest väljuvate lendude ning sinna 
suunduvate lendude heitkogused igal 
kalendriaastal ajavahemikus 2014–2020, 
kui selliseid lende käitanud ettevõtja on 
tagastanud saastekvoote vastavalt 
sellistest lendudest pärit tõendatud 
heitkoguste protsendimääradele, mis on 
loetletud IIc lisa kohaselt või arvutatud 
punkti 6 kohaselt;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 45
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
(EMP) asuvatest riikidest väljuvate 
lendude ning sinna suunduvate lendude 
heitkogused igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2014–2020, kui selliseid 
lende käitanud ettevõtja on tagastanud 
saastekvoote vastavalt sellistest lendudest 
pärit tõendatud heitkoguste 
protsendimääradele, mis on loetletud 
IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 
kohaselt;

(b) väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda 
(EMP) asuvatest riikidest väljuvate 
lendude ning sinna suunduvate lendude 
heitkogused igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2014–2017, kui selliseid 
lende käitanud ettevõtja on tagastanud 
saastekvoote vastavalt sellistest lendudest 
pärit tõendatud heitkoguste 
protsendimääradele, mis on loetletud 
IIc lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Satu Hassi
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) väljaspool Euroopa 
Majanduspiirkonda asuvatest riikidest 
väljuvate lendude ning sinna suunduvate 
lendude heitkogused alates 2017. aastast, 
kui selliste lendude käitaja on tagastanud 
50 % kõnealuste lendude tõendatud 
heitkoguste kvootidest;

Or. en

Selgitus

Alates 2017. aastast kuni üleilmse turupõhise meetme rakendamiseni peaks lennunduse 
heitkogustega kauplemise süsteem hõlmama 50% saabuvatest ja väljuvatest lendudest, 
ülejäänud 50 % reguleerimise eest peaksid vastutama teised riigid.

Muudatusettepanek 47
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2020, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 
tonni,

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2020, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 
tonni ja kui nimetatud käitaja on teinud 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni
raames loodud rohelisse kliimarahastusse 
vastava rahalise sissemakse, milleks on 
2014. aastal 10 eurot iga süsinikdioksiidi 
tonni kohta ja mida suurendatakse igal 
aastal 3 euro võrra;

Or. en

Selgitus

Muude kui kommertslende tegevate õhusõidukite, st ärilennukite suhtes erandi tegemine on 
aktsepteeritav üksnes siis, kui nende suhtes kohaldatakse ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni rohelisse kliimarahastusse vastava rahalise sissemakse tegemise 
kohustust. Kavandatud hinna aluseks on üks komisjoni hinnastsenaariumitest, mis esitati 
kavandatava laevanduse seire-, aruandlus- ja kontrollisüsteemi mõjuhinnangus.

Muudatusettepanek 48
Judith A. Merkies
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28 – lõige – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2020, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000
tonni,

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2016, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 100 tonni,
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Or. en

Muudatusettepanek 49
Romana Jordan
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2020, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 
tonni,

(c) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal kuni aastani 2016, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 
tonni,

Or. en

Muudatusettepanek 50
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohaseid tõendatud 
heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas 
IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja 
tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 
ja 14 tähenduses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 51
Werner Langen, Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohaseid tõendatud 
heitkoguseid, mis arvutatakse kooskõlas 
IIc lisaga, käsitatakse õhusõidukikäitaja 
tõendatud heitkogusena artiklite 11a, 12 
ja 14 tähenduses.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 52
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013–
2020 lennutegevusele eraldatud tasuta 
saastekvootide arvu hiljemalt [OP: insert a 
date 4 months after the entry into force of 
this Directive].

Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013–
2020 lennutegevusele eraldatud tasuta 
saastekvootide arvu hiljemalt [OP: insert a 
date 3 months after the entry into force of 
this Directive].

Or. ro

Muudatusettepanek 53
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013– Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013–
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2020 lennutegevusele eraldatud tasuta 
saastekvootide arvu hiljemalt [OP: insert a 
date 4 months after the entry into force of 
this Directive].

2016 lennutegevusele eraldatud tasuta 
saastekvootide arvu hiljemalt [OP: insert a 
date 4 months after the entry into force of 
this Directive].

Or. en

Muudatusettepanek 54
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse 
liikmesriikide poolt aastatel 2013–2020
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide arvu nii, et see oleks 
kooskõlas igale liikmesriigile artikli 28 
punktide a–c kohaldamisel omistatud 
lennunduse heitkoguste osakaaluga.

Erandina artikli 3d lõikest 3 vähendatakse 
liikmesriikide poolt aastatel 2013–2016
enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide arvu nii, et see oleks 
kooskõlas igale liikmesriigile artikli 28 
punktide a–c kohaldamisel omistatud 
lennunduse heitkoguste osakaaluga.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 
lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida 
väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse 
suunduvate ja sealt väljuvate lendude 
puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei 
kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa 
kohaseid protsendimäärasid ning 

välja jäetud
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kõnealused heitkogused arvutab pädev 
asutus. Arvutamisel võetakse arvesse 
arvnäitajaid, mis on saadud 
väikeheitetekitajatele ette nähtud 
vahendiga, mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse 
Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi 
andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised 
arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 
14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse 
sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi 
õhusõidukikäitaja tõendatud 
heitkogusena.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 
lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida 
väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse 
suunduvate ja sealt väljuvate lendude 
puhul võimaluse, mille kohaselt ta ei 
kasuta heiteandmete esitamiseks IIc lisa 
kohaseid protsendimäärasid ning 
kõnealused heitkogused arvutab pädev 
asutus. Arvutamisel võetakse arvesse 
arvnäitajaid, mis on saadud 
väikeheitetekitajatele ette nähtud 
vahendiga, mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse 
Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi 
andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised 
arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 
14 ja 28a kohaldamisel käsitatakse 
sellistel asjaoludel tehtud heitearvutusi 
õhusõidukikäitaja tõendatud 

välja jäetud
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heitkogusena.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 
lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida 
väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse 
suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul 
võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta 
heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid 
protsendimäärasid ning kõnealused 
heitkogused arvutab pädev asutus. 
Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, 
mis on saadud väikeheitetekitajatele ette 
nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse 
Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi 
andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised 
arvutused komisjonile. Artiklite 11a, 12, 14 
ja 28a kohaldamisel käsitatakse sellistel 
asjaoludel tehtud heitearvutusi 
õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 
lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida 
väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse 
suunduvate ja sealt väljuvate lendude puhul 
võimaluse, mille kohaselt ta ei kasuta 
heiteandmete esitamiseks IIc lisa kohaseid 
protsendimäärasid ning kõnealused 
heitkogused arvutab pädev asutus. 
Arvutamisel võetakse arvesse arvnäitajaid, 
mis on saadud väikeheitetekitajatele ette 
nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse 
Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi 
andmeid. Pädev asutus esitab kõik sellised 
arvutused komisjonile. Õhusõidukikäitajat 
teavitatakse sellest ning tal palutakse 
kinnitada pädevate asutuste arvutatud 
tulemused. Artiklite 11a, 12, 14 ja 28a 
kohaldamisel käsitatakse sellistel 
asjaoludel tehtud heitearvutusi 
õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogusena.

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 7 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 
assambleed esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
käsitleb meetmeid, millega heitkoguste 
suhtes rakendatakse alates 2020. aastast 
üleilmset turupõhist meedet, ja lisab
vajaduse korral ettepanekud.

Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 
assambleed esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande selle 
tulemuste kohta. Kui lepitakse kokku 
nõutava keskkonnaalaselt tervikliku 
üleilmse turupõhise meetme suhtes, 
sisaldab nimetatud aruanne vajaduse 
korral ettepanekuid, kuidas reageerida 
nendele muutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata 
kohaldama alates 2020. aastast, 
vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi 
hõlmata pärast 2020. aastat väljaspool 
EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja 
sealt saabuvate lendudega seotud 
heitkogused, kui sellist üleilmset meedet 
pikemat aega ei rakendata. Komisjon 
käsitleb aruandes ka lahendusi muudele 
küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–
4 rakendamisel, säilitades samal ajal 
kõikide ühel ja samal lennuliinil 
tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.”

Kui võrdväärse keskkonnaalase 
terviklikkusega üleilmset turupõhist 
meedet ei hakata kohaldama alates 
2020. aastast, jääb kehtima võimalus 
kohaldada lõike 1 punktis b a (uus) 
osutatud erandit.”

Or. en

Selgitus

Kui võrdväärse keskkonnaalase terviklikkusega üleilmset turupõhist meedet ei hakata 
kohaldama alates 2020. aastast, peaks ELi lennunduse heitkogustega kauplemise süsteemiga 
olema hõlmatud 50 % saabuvatest ja väljuvatest lendudest, ülejäänud 50 % reguleerimise 
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eest peaksid vastutama teised riigid.

Muudatusettepanek 60
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata 
kohaldama alates 2020. aastast, 
vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi 
hõlmata pärast 2020. aastat väljaspool 
EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja 
sealt saabuvate lendudega seotud 
heitkogused, kui sellist üleilmset meedet 
pikemat aega ei rakendata. Komisjon 
käsitleb aruandes ka lahendusi muudele 
küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–
4 rakendamisel, säilitades samal ajal 
kõikide ühel ja samal lennuliinil 
tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.”

Kui üleilmset turupõhist meedet ei hakata 
kohaldama alates 2020. aastast, 
vaadeldakse aruandes sobivaid võimalusi 
hõlmata pärast 2016. aastat väljaspool 
EMPd asuvatesse riikidesse suunduvate ja 
sealt saabuvate lendudega seotud 
heitkogused, kui sellist üleilmset meedet 
pikemat aega ei rakendata. Komisjon 
käsitleb aruandes ka lahendusi muudele 
küsimustele, mis võivad tekkida lõigete 1–
4 rakendamisel, säilitades samal ajal 
kõikide ühel ja samal lennuliinil 
tegutsevate ettevõtjate võrdse kohtlemise.”

Or. en

Muudatusettepanek 61
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
2003/87/EÜ 
Artikkel 28a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lisasid muudetakse vastavalt 
käesoleva direktiivi lisale.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 62
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lisasid muudetakse vastavalt 
käesoleva direktiivi lisale.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 63
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIc lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 64
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIc lisa – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Y = Zga määratletud vahemaa see osa, mis 
on EMP võrdluslennuvälja ja selle 
kõnealusel lennul asuva esimese punkti 
vahel, mis on 12 meremiili EMP mis tahes 
liikmesriigi kaugeimast punktist; arvesse ei 
võeta kolmanda riigi alasid ja 
merepiirkondi, mis on enam kui 400 

Y = Zga määratletud vahemaa see osa, mis 
on EMP võrdluslennuvälja ja selle 
kõnealusel lennul asuva esimese punkti 
vahel, mis on 200 meremiili EMP mis 
tahes liikmesriigi kaugeimast punktist; 
arvesse ei võeta kolmanda riigi alasid ja 
merepiirkondi, mis on enam kui 400 
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meremiili kaugusel EMP riikidest. meremiili kaugusel EMP riikidest.

Or. en

Selgitus

Kavandatud 12-meremiiline perimeeter on lennundustegevuse jaoks kunstlikult madal. 
200 miili tähistab EMP majandusvööndi ulatust.

Muudatusettepanek 65
Judith A. Merkies, Romana Jordan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
IIc lisa – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise 
meetme kohaldamist alates 2020. aastast, 
kohaldatakse EMP liikmesriikide ja selliste 
arenguriikide vaheliste lendude suhtes, 
kelle osakaal rahvusvahelises 
tsiviillennunduses on tonnkilomeetrites 
mõõdetuna alla 1 %, ajavahemikus 2014–
2020 protsendimäära null. Käesolevas 
ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina 
riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 
pääsevad käesoleva ettepaneku 
vastuvõtmise ajal liidu turule 
soodustingimustel, st riike, kes 
Maailmapanga 2013. aastal liigituse 
kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 
sissetulekuga riigid.

Ilma et see piiraks üleilmse turupõhise 
meetme kohaldamist alates 2020. aastast, 
kohaldatakse EMP liikmesriikide ja selliste 
arenguriikide vaheliste lendude suhtes, 
kelle osakaal rahvusvahelises 
tsiviillennunduses on tonnkilomeetrites 
mõõdetuna alla 1 %, ajavahemikus 2014–
2016 protsendimäära null. Käesolevas 
ettepanekus tuleks käsitada arenguriigina 
riike, kes vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012 
pääsevad käesoleva ettepaneku 
vastuvõtmise ajal liidu turule 
soodustingimustel, st riike, kes 
Maailmapanga 2013. aastal liigituse 
kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 
sissetulekuga riigid.

Or. en


