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_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Lennundussektor on oma olemuselt 
väga rahvusvaheline. 
Kliimakaitsealgatustega tuleb alustada 
kiiresti, kuna selliseid üleilmseid 
probleeme nagu lennunduse heitkogused 
saab kõige tõhusamalt lahendada 
rahvusvahelisel tasandil, mis hõlmab 
kohustust rakendada samu meetmeid või 
saavutada samad eesmärgid eri meetmeid 
kasutades. Pikaajalise jätkusuutlikkuse 
tagamiseks annab parimad väljavaated 
üleilmne kokkulepe ICAO tasandil.  

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 b (uus) 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsuse 377/2013/EL1 vastuvõtmine 
võimaldas ICAO raames edasi liikuda, et 
sõlmida organisatsiooni järgmisel 
koosolekul ülemaailmne kokkulepe. 
Sellise kokkuleppe ettevalmistamiseks ja 
majanduslike vastumeetmete vältimiseks 
on soovitav nn aja seiskamise sätteid 
ajutiselt laiendada. 

 __________________ 

 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
aprilli 2013. aasta otsus nr 377/2013/EL 
ajutise erandi tegemise kohta direktiivist 
2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem (ELT L 113, 
24.4.2013, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  3 

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) Sellest tulenevalt on ICAO 2013. aasta 
assambleel saavutatud edasimineku 
säilitamiseks ja eelseisval ICAO 2016. 
aasta assambleel edu saavutamise 
hõlbustamiseks soovitav ajutiselt lugeda 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2003/87/EÜ4 esitatud nõuded 2016. 
aastani 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 
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suunduvatest lendudest tulenevaid 
heitkoguseid. 

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

Selgitus 

Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. ICAO 

2016. aasta assamblee järelduste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja 

milliseid täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste 

kajastamiseks. Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt 

aega, et viia lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. 

aasta heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill. 

 
 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Et luua rahvusvahelisel tasandil 
usaldust ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi (HKS) vastu, tuleks 
saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulu või sellega võrdne summa, kui seda 
nõuavad liikmesriikide sellised olulised 
eelarvepõhimõtted nagu ühtsus ja 
universaalsus, kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, kliimamuutuse mõjuga 
kohanemiseks liidus ja kolmandates 
riikides, leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks ning ELi 
HKSi halduskulude katmiseks. 
Saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulusid tuleks kasutada ka vähesaastava 
transpordi jaoks. Enampakkumise 
tuludest tuleks rahastada eelkõige 
makseid ülemaailmsesse energiatõhususe 
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ja taastuvenergia fondi ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Rohelisse Kliimafondi ning meetmeid 
metsaraadamise vältimiseks ja 
kohanemise hõlbustamiseks 
arengumaades. Ühe osana kokkuleppest 
tulemusliku lennumarsruudipõhise 
üleilmse turupõhise meetme 
rakendamiseks, mis võib lennunduse 
kliimamõju oluliselt vähendada, peaks liit 
võtma kohustuse suunata sellise meetme 
rakendamise tulemusena tekkiv tulu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Rohelisse Kliimafondi, nii et see kajastaks 
ühiste, kuid diferentseeritud kohustuste ja 
vastavate võimete põhimõtet, samuti 
rahastama sellest rahvusvahelisel tasandil 
lennunduse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste piiramisele suunatud teadus- 
ja arendustegevust. 

 

Muudatusettepanek  5 

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 

(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 kolme aastaga ehk seni, kuni 
2016. aastal lepitakse ICAO 39. 
assambleel kokku ratifitseeritavas 
üleilmses turupõhises meetmes, mida 
kohaldatakse valdava osa rahvusvahelise 
lennunduse heitkoguste suhtes, on 
Eurocontrol suhtelise osa arvutamisel 
lähtunud sellest, kui suur on EMP riikide 
ja kolmandate riikide põhiliste 
lennujaamade suhteline kaugus sellisest 
suurringjoonest, mis ei ole kaugemal kui 
12 meremiili EMP rannajoone kõige 
kaugemast punktist. Kuna ELi arvates ei 
peaks üleilmne turupõhine meede 
põhinema tegeliku õhuruumiga seotud 
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kuni aastani 2020. kaalutlustel, võrrelduna lennuväljadele 
saabuvate ja sealt väljuvate lendudega, 
kohaldatakse protsendimäärasid üksnes 
kuni aastani 2016. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga rõhutatakse asjaolu, et mitte igasugune turupõhine meede ei oleks 

vastuvõetav, vaid see peab olema õiguslikult siduv ja hõlmama suuremat osa heitkogustest. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud 
erandite puhul võetakse arvesse 
kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja 
mitmepoolsete suhete tulemusi, mida 
komisjon püüab ka edaspidi liidu nimel 
saavutada. 

(4) Käesoleva direktiiviga ette nähtud 
erandite puhul võetakse arvesse 
kolmandate riikidega sõlmitud kahe- ja 
mitmepoolsete suhete tulemusi. Nn aja 
seiskamisega saadud lisaaega peaksid nii 
komisjon kui ka liikmesriigid liidu nimel 
tegutsedes kasutama selleks, et tagada 
rahvusvahelisel tasandil kolmandate 
riikide nõusolek sellega, et liit kohaldab 
lähiaastatel õhuruumi käsitust. Nimetatud 
püüdluste toetamiseks tuleks 
kolmandatele riikidele pakkuda ühist 
lähenemist tulude kasutamisele – 
kasutada neid näiteks rahvusvahelise 
kliimapoliitika huvides või lennunduse 
kasvuhoonegaaside heitega tegelevate 
uurimis- ja arendusprojektide 
rahastamiseks. Liikmesriigid peaksid ka 
püüdma reisijate tasutavate riiklike 
maksude ja lõivude toel edendada 
rahvusvahelisi ja kolmandate riikidega 
peetavaid läbirääkimisi. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Käesolevas direktiivis ettenähtud 
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erandid puudutavad lennunduse 
heitkoguseid vaid kuni 2016. aastani ja liit 
kehtestab need selleks, et hõlbustada 
ICAO 39. assambleel ratifitseeritava 
üleilmse turupõhise meetme vastuvõtmist 
käsitleva kokkuleppe saavutamist. Edasisi 
seadusandlikke meetmeid tuleks võtta vaid 
juhul, kui selline meede 2016. aastal vastu 
võetakse. Selleks peaks komisjon pärast 
2016. aastal toimuvat ICAO assambleed 
esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule täieliku aruande ning tegema 
vajaduse korral kiiresti ettepanekud 
tulemustega kooskõlas olevate meetmete 
võtmiseks. Kui kolmandad riigid 
nõustuvad oma tegevust liidu HKSiga 
vastavusse viima või samaväärseid 
meetmeid võtma, tuleks käesolevas 
direktiivis ette nähtud erandeid vastavalt 
kohandada. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4b) Kolmandate riikidega 
lennunduslepingute üle läbirääkimiste 
pidamisel peaks EL alati kaasama neisse 
lennunduse heitkogustega kauplemise 
teema. 

 

Muudatusettepanek  9 

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 

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

tekkivatest heitkogustest, et anda 
ettevõtjatele lennutegevuse kavandamisel 
aega nende lähenemisviiside mõistmiseks. 

Selgitus 

Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. 2016. 

aasta ICAO assamblee järelduste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja 

milliseid täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste 

kajastamiseks. Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt 

aega, et viia lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. 

aasta heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill. 

 

Muudatusettepanek  10 

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 
sissetulekuga riigid. 

(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 
sissetulekuga riigid. 

Selgitus 

Kehtivat erandit tuleks kohaldada ainult 2016. aastani ja järgmise ICAO assambleeni. 2016. 

aasta ICAO assamblee otsuste ja saavutatud tulemuste alusel võiks liit kaaluda, kas ja milliseid 

täiendavaid meetmeid tuleb võtta rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemuste kajastamiseks. 

Arvestades, et kehtiv erand aegub 2016. aasta lõpus, on seadusandjatel piisavalt aega, et viia 

lõpule mis tahes vajalikuks osutuv täiendav kaasotsustamismenetlus, kuna 2017. aasta 

heitkoguste tagastamise tähtajaks on 2018. aasta aprill.  
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10a) ELi toimimise lepingu artiklis 349 
loetletud äärepoolseimate piirkondade ja 
EMP põhiterritooriumi vahel toimuvate 
lendude puhul tuleks samuti järgida 
piirkondlikku turupõhist käsitust. Kuni 
ülemaailmse turupõhise meetme 
jõustumiseni peaks Eurocontrol võtma 
protsendimäärade arvutamisel aluseks 
EMP põhiterritooriumil asuvate 
tähtsamate lennujaamade ja 
äärepoolseimate piirkondade suhtelise 
kauguse suurringjoonest, mis ei ulatu 
kaugemale kui 12 meremiili EMP 
rannajoone kõige kaugemast punktist. 

 

Muudatusettepanek  12 

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. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 3d – lõige 4  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3d lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 
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 „4. Liikmesriigid kasutavad 
saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulu niisuguste jõupingutuste toetamiseks, 
mida tehakse selleks, et võidelda 
kliimamuutusega, eelkõige 
rahvusvahelisel tasandil, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning et 
kohaneda kliimamuutuste mõjuga 
arengumaades, samuti et rahastada 
leevendamis- ja kohanemisprotsessidega 
seotud teadus- ja arendustegevust, eriti 
aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas. 
Saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulusid kasutatakse ka vähesaastava 
transpordi jaoks. Enampakkumise 
tuludest rahastatakse ka annetusi 
ülemaailmsele energiatõhususe ja 
taastuvenergia fondile ja ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
Rohelisele Kliimafondile ning meetmeid 
metsaraadamise ärahoidmiseks. 

 Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
korrapäraselt esimese lõigu kohaselt 
võetud meetmetest.” 

 

 Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 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 
(EMP) asuvatesse riikidesse 2013. aastal 
suunduvate ja sealt väljuvate lendude kõik 
heitkogused; 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 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 EMPd asuvatest riikidest 
väljuvate lendude ning sinna suunduvate 
lendude heitkogused igal kalendriaastal 
ajavahemikus 2014–2016, kui selliseid 
lende käitanud ettevõtja on tagastanud 
saastekvoote vastavalt sellistest lendudest 
pärit tõendatud heitkoguste 
protsendimääradele, mis on loetletud IIc 
lisa kohaselt või arvutatud lõike 6 kohaselt; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 28a – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) EMP põhiterritooriumi ja ELi 
toimimise lepingu artiklis 349 loetletud 
äärepoolseimate piirkondade vaheliste 
lendude heitkogused igal kalendriaastal 
kuni üleilmse turupõhise meetme 
jõustumiseni; näitamaks, kui suur osa 
neist lendudest toimub Euroopa 
õhuruumis, tagastab selliste lendude 
käitaja saastekvoote protsendimäära järgi, 
mille arvutab Eurocontrol vastavalt 
sellele, milline on EMP põhiterritooriumil 
asuvate tähtsamate lennujaamade ja 
äärepoolseimate piirkondade suhteline 
kaugus suurringjoonest, mis ei ulatu 
kaugemale kui 12 meremiili EMP 
rannajoone kõige kaugemast punktist, või 
lõike 6 kohaselt arvutatud protsendimäära 
järgi; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 
 PE529.686/ 11 

 ET 

Artikkel 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; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 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. 

Lõike 1 punktide b ja b a kohaseid 
tõendatud heitkoguseid, mis arvutatakse 
kooskõlas IIc lisaga, käsitatakse 
õhusõidukikäitaja tõendatud heitkogustena 
artiklite 11a, 12 ja 14 tähenduses. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 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–
2016 lennutegevustele eraldatud tasuta 
saastekvootide arvu hiljemalt [Väljaannete 
talitus, palun sisestada kuupäev: neli 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 
 PE529.686/ 12 

 ET 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 28a – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. 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. 

4. Erandina artikli 3d lõikest 3 
vähendatakse liikmesriikide poolt aastatel 
2013–2016 enampakkumisel müüdavate 
saastekvootide arvu nii, et see oleks 
kooskõlas igale liikmesriigile lõike 1 
punktide a–c kohaldamisel omistatud 
lennunduse heitkoguste osakaaluga. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 28a – lõige 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. 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. 

6. Erandina artikli 12 lõikest 2a ja artikli 14 
lõikest 3 võib õhusõidukikäitaja valida 
väljaspool EMPd asuvatesse riikidesse 
ning äärepoolseimate piirkondade 
lennuväljadele 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. Käitajale teatatakse 
pädeva asutuse arvutuste tulemused ning 
artiklite 11a, 12, 14 ja 28a kohaldamisel 
käsitatakse sellistel asjaoludel tehtud 
heitearvutusi õhusõidukikäitaja tõendatud 
heitkogustena. 

 



 

 
 PE529.686/ 13 

 ET 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
Artikkel 28a – lõige 7 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. 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. 

7. Komisjon annab igal aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aru 2016. 
aastal toimuva ICAO assamblee 
ettevalmistustest ja sellealastest 
läbirääkimistest ning oma tegevusest, et 
edendada kolmandates riikides 
õhuruumipõhise käsituse omaksvõtmist. 
Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 
assambleed esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ka eriaruande 
assamblee tulemuste kohta. 
Ratifitseeritavas üleilmses turupõhises 
meetmes kokkuleppimise korral hõlmab 
kõnealune aruanne vajaduse korral 
kõnealustest arengusuundumustest 
lähtuvaid ettepanekuid. Kõigile 
ettepanekutele lisatakse üksikasjalikud 
mõjuhinnangud. 

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 tingimustes, kus 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. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
IIc lisa – selgitus – lõik 6 



 

 
 PE529.686/ 14 

 ET 

 
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. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
IIc lisa – selgitus – lõik 6 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 EMP liikmesriikidest äärepoolseimatesse 
piirkondadesse suunduvate ja sealt 
saabuvate lendude heitkoguseid käsitlevad 
artikli 28a kohased protsendimäärad 
arvutatakse vastavalt allpool esitatud 
tabelile, millesse enne vastuvõtmist 
sisestatakse mutatis mutandis sama 
valemi kohaselt leitavad protsendimäärad, 
mis põhinevad parimatel olemasolevatel, 
sealhulgas Eurocontroli abil saadud 
andmetel: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
IIc lisa – tabel – rida 37  



 

 
 PE529.686/ 15 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

HIINA, k.a HONGKONG, MACAU ja 
TAIWAN 

HIINA, k.a HONGKONG ja MACAU 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Lisa 

Direktiiv 2003/87/EÜ 
IIc lisa – tabel – rida 147 a (uus)  
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 TW TAIWAN 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IIc lisa – tabel – viimase rea järel read 172 a – 172 i (uued) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Guadeloupe 

 Prantsuse Guajaana 

 Martinique 

 Réunion 

 Saint-Barthélemy 

 Saint-Martin 

 Assoorid  

 Madeira 

 Kanaari saared 

 
 


