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LÜHISELGITUS

Taust

Kliimamuutus on globaalne probleem, mis nõuab globaalset lahendust. Lennundus otsustati 
lõimida ELi HKSiga (heitkogustega kauplemise süsteem), sest Rahvusvahelise 
Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) protsess edenes aeglaselt; tollal tundus see olevat 
hea mõte. Usuti, et teisedki järgivad seda eeskuju, mis ergutaks rahvusvahelist üldsust 
töötama välja ülemaailmselt toimivat lahendust. Mitmed riigid kavandasid toona juba 
turupõhiseid meetmeid, kuid ülemaailmne lahendus näis veel kaugel olevat. Pärast ELi 
lennunduse HKSi vastuvõtmist tekitas kohe probleeme selle sätete kohaldamine kolmandate 
riikide lennuettevõtjatele ja varsti järgnesid selged tagasilöögid. Lennunduse kaasamise 
käigus ELi HKSi on 2012. aasta algusest peale kolmandad riigid kohaldanud liikmesriikidele 
ja nende lennuettevõtjatele vastumeetmeid, mis on tuntavalt nõrgendanud lennuettevõtjate 
konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali. Seetõttu ja võttes arvesse kolmandate riikide ilmset 
soovimatust teha koostööd ja järgida ELi HKSi, pidi EL võtma vastu otsuse „panna aeg 
seisma”; otsus on osutunud õigeks ja mõistlikuks. 

Praegune olukord

Arvamuse koostaja leiab, et ICAO protsessil tuleb nüüd mitmel põhjusel lasta rahus edeneda, 
püüdmata suruda ELi siseseid õigusakte peale kolmandatele riikidele, sest see seaks ohtu 
ICAO protsessi ja ohustaks liikmesriike ja ELi lennuettevõtjaid edasiste vastumeetmete ja 
kaubandussõdadega. Esiteks on otsus üleilmse turupõhise meetme loomise kohta tehtud ja 
protsess juba käib; ICAO on ainus organ, kus võib jõuda globaalse lahenduseni. Teiseks on 
selge, et ka väljaspool ELi toetatakse nüüd esmakordselt selgelt ja aktiivselt üleilmset 
mehhanismi ning peamised osalejad on sõna otsese mõttes pardal. Kolmandaks – kõik 
sidusrühmad, sealhulgas lennuettevõtjad ja lennundustööstus toetavad seda globaalset 
lahendust, mis praegu on käegakatsutavam kui kunagi varem. Riigid on varasemast rohkem 
valmis, kaasatud ja nõustumisaltimad. Peale selle lükkas ICAO ELi ettepaneku õhuruumi 
kohta konkreetselt tagasi.

Kokkuvõte

Arvamuse koostaja on seisukohal, et selle asjaolu tõttu peab EL aktiivselt edendama üleilmset 
kokkulepet, mitte jätkama ühepoolset tegutsemist, mis tooks kaasa protsessi taandarengu. EL 
peab vältima kõiki meetmeid, mida liidu rahvusvahelised partnerid võivad 
ebakonstruktiivseks pidada ja mis takistaksid läbirääkimisi ICAOs. Kõik raportid 
kolmandatest riikidest käesoleva ettepaneku teemal räägivad selle vastu, seetõttu teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku jätkata „aja seisma paneku” meetme kohaldamist EMP siseselt 
aastani 2016. Ka ELi HKSi sellise kohaldamisala korral oleks EL lennunduse heitkoguste 
vähendamise varajaste meetmete võtmisel jätkuvalt esikohal. Kuigi ELil on ainuõigus toimida 
oma territooriumil seadusandjana, ei ole see arvamuse koostaja meelest õige suund, kui 
soovitakse tõeliselt üleilmset lahendust. Kliimadiplomaatias peab iga osaline suutma mängida 
meeskonnas, püüeldes ühiste vahenditega ühise eesmärgi poole. Lisaks üleilmse lahenduse 
väljatöötamisele peab ELi prioriteediks olema liidu lennundustööstuse heaolu, 
konkurentsivõime ja tegevusvõimaluste tagamine tiheda konkurentsiga sektoris. 
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Eespool toodud põhjustel teeb arvamuse koostaja ettepaneku pikendada EMP siseste „aja 
seisma paneku” sätete kehtivust kuni ICAO assamblee toimumiseni 2016. aastal, et leida 
tõeliselt globaalne lahendus, millest oleks reaalset kasu nii kliimale kui kõigile osapooltele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

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

__________________
4Euroopa 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).
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Or. en

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.

Muudatusettepanek 2

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.
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Muudatusettepanek 3

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

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.

Muudatusettepanek 4

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

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.
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Muudatusettepanek 5

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. en

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.

Muudatusettepanek 6

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 

välja jäetud
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kohaselt ei ole kõrge ega üle keskmise 
sissetulekuga riigid.

Or. en

Selgitus

Põhjendus on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult 
EMP sisestele lendudele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 kalendriaastatel 
2013–2016 suunduvate ja sealt väljuvate 
lendude kõik heitkogused;

Or. en

Selgitus

„Aja seisma paneku” otsus oli õige ja väga oluline üleilmse kokkuleppe saavutamisel, seega 
kehtib käesolev direktiiv 2016. aasta lõpuni, sest nimetatud aastal leiab aset ICAO assamblee.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

välja jäetud
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pärit tõendatud heitkoguste 
protsendimääradele, mis on loetletud IIc 
lisa kohaselt või arvutatud punkti 6 
kohaselt;

Or. en

Selgitus

Punkt b on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP 
sisestele lendudele. „Aja seisma paneku” otsus oli õige ja väga oluline üleilmse kokkuleppe 
saavutamisel, seega kehtib käesolev direktiiv 2016. aasta lõpuni, sest nimetatud aastal leiab 
aset ICAO assamblee.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) muid kui kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja lendude heide igal 
kalendriaastal aastatel 2013–2016, kui 
õhusõidukikäitaja lendudega seotud 
heitkogus kalendriaastas on alla 1 000 
tonni,

Or. en

Selgitus

„Aja seisma paneku” otsus oli õige ja väga oluline üleilmse kokkuleppe saavutamisel, seega 
kehtib käesolev direktiiv 2016. aasta lõpuni, sest nimetatud aastal leiab aset ICAO assamblee.

Muudatusettepanek 10

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

Selgitus

Üleliigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP sisestele 
lendudele, kus kehtib tavapärane aruandlus tegelike heitkoguste kohta.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 3e lõikest 5 ja artiklist 3f 
antakse õhusõidukikäitajale, kelle suhtes 
kohaldatakse lõike 1 punktides a–c
osutatud erandeid, tasuta saastekvoote 
arvul, mida vähendatakse 
proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd 
vähendatakse kõnealuste sätetega ette 
nähtud tagastamiskohustust.

Erandina artikli 3e lõikest 5 ja artiklist 3f 
antakse õhusõidukikäitajale, kelle suhtes 
kohaldatakse lõike 1 punktides a–b
osutatud erandeid, tasuta saastekvoote 
arvul, mida vähendatakse 
proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd 
vähendatakse kõnealuste sätetega ette 
nähtud tagastamiskohustust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid avaldavad aastatel 2013– Liikmesriigid avaldavad kalendriaastatel
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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].

2013–2016 lennutegevusele eraldatud 
tasuta saastekvootide arvu hiljemalt [OP: 
insert a date 4 months after the entry into 
force of this Directive].

Or. en

Selgitus

„Aja seisma paneku” otsus oli õige ja väga oluline üleilmse kokkuleppe saavutamisel, seega 
kehtib käesolev direktiiv 2016. aasta lõpuni, sest nimetatud aastal leiab aset ICAO assamblee.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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 kalendriaastatel 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

Selgitus

„Aja seisma paneku” otsus oli õige ja väga oluline üleilmse kokkuleppe saavutamisel, seega 
kehtib käesolev direktiiv 2016. aasta lõpuni, sest nimetatud aastal leiab aset ICAO assamblee.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 28a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õhusõidukikäitaja aastane koguheide 
on alla 25 000 tonni, käsitatakse erandina 

Kui õhusõidukikäitaja aastane koguheide 
on alla 25 000 tonni, käsitatakse erandina 
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artiklitest 3g, 12, 15 ja 18a seda heidet 
tõendatud heitkogusena, kui see on 
määratud väikeheitetekitajatele ette 
nähtud vahendiga, mille on heaks kiitnud 
Euroopa Komisjon ja milles kasutatakse 
Eurocontroli esitatud HKSi tugivahendi 
andmeid, ning liikmesriigid võivad 
kommertslende käitava õhusõidukikäitaja 
suhtes rakendada lihtsustatud korda seni, 
kuni sellega saavutatakse samasugune 
täpsus kui nimetatud vahendiga.

artiklitest 3g, 12, 15 ja 18a seda heidet 
tõendatud heitkogusena, kui see on 
määratud Eurocontroli HKSi tugivahendi 
andmeid kasutades, ning liikmesriigid 
võivad kommertslende käitava 
õhusõidukikäitaja suhtes rakendada 
lihtsustatud korda seni, kuni sellega 
saavutatakse samasugune täpsus kui 
nimetatud vahendiga.

Or. en

Selgitus

Väikeheitetekitajatele ette nähtud vahendi osa selles kontekstis ei ole ilmne, sest heitkoguste 
aruande saab HKSi tugivahendist kui lennuettevõtjal on selle programmi kasutamisluba.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 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

Selgitus

Lõige on liigne, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP 
sisestele lendudele, kus kehtib tavapärane aruandluskohustus.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Lisasid muudetakse vastavalt 
käesoleva direktiivi lisale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole vajalik, kuna direktiivi kehtivusala piiratakse nii, et seda kohaldatakse ainult EMP 
sisestele lendudele.


