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LÜHISELGITUS 

Ajalooline taust 

EL võttis 2003. aastal vastu maailma esimese suure piirkondliku kasvuhoonegaaside 

heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS), mis käivitati 2005. aastal. EL võttis 2008. aastal 

vastu muutmisdirektiivi, mille eesmärk oli laiendada HKSi kohaldamisala ning lisada 

lennunduse heitkogused ELi HKSi alates 2012. aastast.  

Kõnealune laiendamine põhjustas palju vastuväiteid ja tõi kaasa märkimisväärsed 

kaubandusprobleemid selliste strateegiliste ELi partneritega nagu Ameerika Ühendriigid, 

Hiina ja India. Lisaks kaasnes sellega hulk õigusprobleeme. Kahjuks see katse laiendada ELi 

HKSi, et see hõlmaks lennunduse heitkoguseid, kahjustas suuresti Euroopa lennundussektorit, 

eelkõige lennundus- ja kosmosetööstust, ning ELi ja selle liikmesriikide mainet.  

Lõppkokkuvõttes ei olnud Euroopa Komisjonil 2012. aastal muud valikut, kui võtta vastu nn 

peatamisotsus, mida pikendati 2014. aastal. See otsus oli keskse tähtsusega, et hõlbustada 

üleilmse lahenduse leidmist rahvusvahelisel tasandil. Tõepoolest, 2013. aasta oktoobris 

toimunud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni1 (ICAO) assamblee 38. istungil 

lepiti kokku, et töötatakse välja üleilmne turupõhine meede, mis on aluseks üleilmsele 

kokkuleppele, et saavutada nn CO2-neutraalne majanduskasv alates 2020. aastast 

(resolutsioon A38-18).  

Üleilmse turupõhise meetme süsteem 

Enne ICAO assamblee 39. istungit kohtus transpordi- ja turismikomisjoni delegatsioon ja 

sealhulgas arvamuse koostaja 2016. aasta mais Montrealis ICAO nõukogu esimehe dr 

Olumuyiwa Benard Aliu ja ICAO peasekretäri dr Fang Liuga, et arutada üleilmse turupõhise 

meetme küsimust. Ühtlasi peeti Ottawas konstruktiivset dialoogi Kanada kõrgemate 

lennundusministrite ja teiste oluliste ametnikega. Arvamuse koostaja kohtus samal eesmärgil 

ka Ameerika Ühendriikide Föderaalse Lennuameti (FAA) ja Kanada valitsuse kõrgemate 

esindajatega.  

Lisaks osales transpordi- ja turismikomisjoni ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjoni ajutine delegatsioon 2016. aasta oktoobris ICAO assamblee 39. istungil ja jälgis 

tähelepanelikult üleilmset turupõhist meedet käsitlevaid läbirääkimisi. Transpordivoliniku ja 

tema meeskonna ning ELi nõukogu eesistuja vahel loodi äärmiselt head suhted. Assamblee 

39. istungi ülimalt konstruktiivne õhkkond aitas kaasa sellise kokkuleppe sõlmimisele 

üleilmsel tasandil, mille nimel oli palju vaeva nähtud ja mille poole oli kaua püüeldud. 

Selle tulemuseks oli ICAO assamblee üleilmset turupõhist meedet käsitlev 2016. aasta 

oktoobri resolutsioon (A39-3), millega rakendatakse üleilmse turupõhise meetme süsteem 

CORSIA2 kujul. CORSIA põhiaspektid on alljärgnevad.  

 Käsitletakse rahvusvahelisest tsiviillennundusest tuleneva CO2-koguheite mis tahes 

aastast suurenemist, mis ületab 2020. aasta taseme. 

                                                 
1 ICAO on ÜRO asutus, mis hõlmab 191 riiki ja haldab rahvusvahelise tsiviillennunduse juhtimist. 

 
2 CORSIA: rahvusvahelise lennunduse süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja vähendamise süsteem. 
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 Katseetapp kestab aastast 2021 kuni aastani 2023. 

 Esimene etapp kestab aastast 2024 kuni aastani 2026. Seda kohaldatakse riikidele, kes 

on soovinud vabatahtlikult süsteemis osaleda.  

 Teine etapp kestab aastast 2027 kuni aastani 2035 ja selles osalevad kõik riigid, v.a 

need riigid, kellele kohaldatakse erandit.  

 Alates 21. aprillist 2017 soovivad 67 riiki üleilmse turupõhise meetme süsteemis 

vabatahtlikult algusest peale osaleda, kusjuures see moodustab enam kui 87,5 % 

rahvusvahelisest lennutegevusest. Tuleks märkida, et kui riik on nõustunud süsteemis 

osalema, peab ta täitma kõiki edaspidiseid otsuseid. 

 Kokkuleppega nähakse ette ka iga kolme aasta järel toimuv läbivaatamine, mis 

võimaldab CORSIAt veelgi täiustada.  

Nii Euroopa Komisjoni kui ka ELi liikmesriikide eksperdid töötavad nüüd koos ICAO 

lennundusalase keskkonnakaitse komitee (CAEP) ekspertidega välja süsteemi üksikasjalikke 

tehnilisi eeskirju, millega tagatakse, et see toimib tulemuslikult ja tõhusalt.  

Arvamuse koostaja seisukoht 

Arvamuse koostaja nõustub täielikult komisjoni ettepanekuga ja on varem toetanud üleilmse 

turupõhise süsteemi kehtestamist. Ühtlasi on ta veendunud, et üksnes üleilmse pragmaatilise 

lähenemisviisiga saavutatakse konkreetsed tulemused. Samas, kui Euroopa kontinent soovib 

rahvusvaheliselt areneda, on meie huvides lennundussektorit mitte ülereguleerida, kuna on 

üsna selge, et see kahjustaks suuresti meie lennuettevõtjaid ja Euroopa lennundus- ja 

kosmosetööstust ning asetaks meid muu maailmaga võrreldes ebasoodsasse 

konkurentsiolukorda.  

Ühepoolsed ja eraldiseisvad ELi meetmed on viinud meid valesse suunda. Kahjuks ei võetud 

üldse arvesse ega mõistetud Euroopa lennundus- ja kosmosetööstuse tehnoloogilist arengut 

ning liikmesriikide tehtud talitluslikke täiustusi.  

Arvamuse koostaja soovib tähelepanu juhtida ka selliste ELi tasandil vastu võetud õigusaktide 

vähesele tunnustamisele, mille eesmärk oli hoida ära Euroopa õhuruumi ülekoormatust ja 

tõhustada liikluse kulgemist. Transpordi- ja turismikomisjon toetas täielikult 2012. aasta 

Fosteri raportit ühtset Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamise kohta, milles 

nõuti, et liikmesriigid rakendaksid täies ulatuses ühtset Euroopa taevast käsitlevaid õigusakte, 

millega edendatakse otsemarsruute ning vähendatakse seeläbi kütusekulu, heitkoguseid ja 

lõppkokkuvõttes piletihindu tarbija jaoks.  

Lisaks on aidanud heitkoguseid vähendada Galileo kasutamine satelliitnavigatsiooniks 

(GNSS1 ja Copernicuse programm) ning ühised tehnoloogiaalgatused Clean Sky I (eelarve 

1,6 miljardit eurot) ja Clean Sky II (eelarve üle 4 miljardi euro). Nende teadus- ja 

arendustegevusprojektidega arendatakse järgmise põlvkonna õhusõidukeid ja mootoreid ning 

need on olnud nii edukad, et Clean Sky III käsitlevad arutelud on jõudnud juba lõppjärku.  

Samuti tuleks märkida, et liikmesriigid, lennuettevõtjad ning lennundus- ja kosmosetööstus on 

investeerinud miljardeid säästvatesse alternatiivkütustesse ning nad kavatsevad seda ka 

jätkata. Lõpptulemusena on ICAO andmetel õhusõidukid praegu ligikaudu 80 % 

                                                 
1 Arvamuse koostaja koostas 2012. aastal ka transpordi- ja turismikomisjoni arvamuse ettepaneku kohta võtta 

vastu määrus (EL) nr 1285/2013 Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta. 
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kütusesäästlikumad reisijakilomeetri kohta kui 1960. aastatel.  

Kokkuvõte 

Kokkuvõttes on arvamuse koostaja kindlalt veendunud, et tuleb juhtida tähelepanu sektori 

tehnoloogilisele arengule, kuid rõhutab, et komisjoni ettepanekus keskendutakse tungivale 

vajadusele võimaldada praegu jätkata nn peatamist. Arvamuse koostaja on seetõttu kindlal 

seisukohal, et parlament peaks toetama volinik Bulci ja tema meeskonda ning andma aega, et 

töötada välja toimiv ja konstruktiivne üleilmne turupõhine meede, mida saavad toetada kõik 

need riigid, kes on juba osalemist kinnitanud, ja need riigid, kes loodetavasti tulevikus 

kinnitavad oma osalemist. Vastasel juhul võib juhtuda, et lähitulevikus ei jõuta rahvusvahelise 

lahenduseni. Seega on meie huvides, et parlament toetab komisjoni nn peatamisettepanekut. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 

konverentsi 21. istungjärgul, mis toimus 

30. novembrist kuni 12. detsembrini 2015 

Pariisis, võeti vastu kliimamuutustele 

ülemaailmse reageerimise tugevdamist 

käsitlev rahvusvaheline kokkulepe. Pariisi 

kokkuleppes on muu hulgas püstitatud 

pikaajaline eesmärk, mis on kooskõlas 

eesmärgiga hoida üleilmne temperatuuri 

tõus tunduvalt alla 2 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega ning jätkata 

jõupingutusi temperatuuri tõusu 

hoidmiseks alla 1,5 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega. EL kiitis 

Pariisi kokkuleppe heaks nõukogu otsusega 

(EL) 2016/1841. Pariisi kokkulepe jõustus 

4. novembril 2016. Kokkuleppe eesmärgi 

saavutamiseks peavad kokkuleppeosalised 

koostama järjestikused riiklikult kindlaks 

määratud panused, neist teatama ja need 

säilitama. 

(1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 

kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 

konverentsi 21. istungjärgul, mis toimus 

30. novembrist kuni 12. detsembrini 2015 

Pariisis, võeti vastu kliimamuutustele 

ülemaailmse reageerimise tugevdamist 

käsitlev rahvusvaheline kokkulepe. Pariisi 

kokkuleppes on muu hulgas püstitatud 

pikaajaline eesmärk, mis on kooskõlas 

eesmärgiga hoida üleilmne temperatuuri 

tõus tunduvalt alla 2 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega ning jätkata 

jõupingutusi temperatuuri tõusu 

hoidmiseks alla 1,5 °C võrreldes 

tööstusajastueelse tasemega. EL kiitis 

Pariisi kokkuleppe heaks nõukogu otsusega 

(EL) 2016/1841. Pariisi kokkulepe jõustus 

4. novembril 2016. Kokkuleppe eesmärgi 

saavutamiseks peavad kokkuleppeosalised 

koostama järjestikused riiklikult kindlaks 

määratud panused, neist teatama ja need 

säilitama ning lisaks on vaja jätkuvat 

poliitilist tahet otsuste tegemiseks 

kooskõlas kokkuleppega, et tagada selle 

eesmärkide saavutamine. Tuleks siiski 

märkida, et COP21 Pariisi kokkuleppest 

jäeti välja nii rahvusvahelise lennunduse 

kui ka merenduse sektor ning lennunduse 

puhul peeti Rahvusvahelist 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 

(ICAO) kõige asjakohasemaks organiks, 

kes peaks esitama toimiva üleilmse 

turupõhise meetme süsteemi. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa Ülemkogu kehtestas 23.–

24. oktoobril 2014 siduva eesmärgi 

vähendada 2030. aastaks kõigis 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

heidet vähemalt 40 % võrreldes 1990. 

aastaga Nõukogu kiitis 6. märtsi 2015. 

aasta istungil liidu ja selle liikmesriikide 

panuse ametlikult heaks kui kavatsetava 

riiklikult kindlaksmääratud panuse 

vastavalt Pariisi kokkuleppele. Euroopa 

Ülemkogu 2014. aasta oktoobri 

järeldustega on ette nähtud, et EL peaks 

täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heitkoguseid 

2030. aastaks võrreldes 2005. aastaga 43 % 

sektorites, mis kuuluvad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi, ning 30 % sektorites, 

mis sinna ei kuulu. Selle eesmärgi 

saavutamisse peaksid oma panuse andma 

kõik majandussektorid. 

(3) Euroopa Ülemkogu kehtestas 23.–

24. oktoobril 2014 siduva eesmärgi 

vähendada 2030. aastaks kõigis 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

heidet vähemalt 40 % võrreldes 1990. 

aastaga Nõukogu kiitis 6. märtsi 2015. 

aasta istungil liidu ja selle liikmesriikide 

panuse ametlikult heaks kui kavatsetava 

riiklikult kindlaksmääratud panuse 

vastavalt Pariisi kokkuleppele. Euroopa 

Ülemkogu 2014. aasta oktoobri 

järeldustega on ette nähtud, et EL peaks 

täitma eesmärgi ühiselt võimalikult 

kulutasuvalt ja vähendama heitkoguseid 

2030. aastaks võrreldes 2005. aastaga 43 % 

sektorites, mis kuuluvad ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi, ning 30 % sektorites, 

mis sinna ei kuulu. Selle eesmärgi 

saavutamisse peaksid oma panuse andma 

kõik majandussektorid ning selleks peaks 

komisjon kasutusele võtma platvormi 

vähese heitega liikuvuse valdkonna 

parimate tavade ja sealt saadud 

õppetundide vahetamiseks liikmesriikide 

vahel. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Liit ja selle liikmesriigid on alates 

1997. aastast püüdnud kiirendada 

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 

vähendada lennundusest tulenevate 

kasvuhoonegaaside mõju, ning kehtestanud 

alates 2008. aastast õigusaktid, et piirata 

lennutegevuse mõju kliimamuutusele alates 

2005. aastast kohaldatava ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 

(4) Liit ja selle liikmesriigid on alates 

1997. aastast püüdnud kiirendada 

rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimist, et 

vähendada lennundusest tulenevate 

kasvuhoonegaaside mõju, ning kehtestanud 

alates 2008. aastast õigusaktid, et piirata 

lennutegevuse mõju kliimamuutusele alates 

2005. aastast kohaldatava ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi 
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HKS) kaudu. Liit on Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni 

(ICAO) edusammude kiirendamiseks 

kahel korral vastu võtnud ELi HKSiga 

seotud ajapõhised erandid, mille kohaselt 

nõuetele vastavuse kohustusi kohaldatakse 

vaid Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 

territooriumil asuvate lennuväljade 

vaheliste lendude suhtes, tagades kõigi 

samu lennuliine teenindavate 

õhusõidukikäitajate võrdse kohtlemise 

sõltumata nende asukohast. ELi HKSiga 

seotud kõige hiljutisem erand kehtestati 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 

(EL) nr 421/2014, millega nähti ette, et 

aastatel 2013–2016 kohaldatakse nõuetele 

vastavuse kohustusi ainult EMP-siseste 

lendude suhtes, ja HKSi kohaldamisala 

võimalik muutmine nii, et nõuetele 

vastavuse kohustusi oleks pärast kõnealuse 

määruse kohast läbivaatamist hakatud 

alates 1. jaanuarist 2017 kohaldama ka 

EMP-välistele lennuväljadele suunduvate 

ja sealt saabuvate lendude suhtes. 

HKS) kaudu. Lisaks on liikmesriigid 

alates 2004. aastast ja uuesti 2008. aastal 

võtnud endale kohustuse rakendada ühtse 

Euroopa taeva kontseptsiooni, võttes 

arvesse lennuliikluse mahu kasvu 

eelolevatel aastatel. Edusammude 

tegemiseks lennuliikluse juhtimises tuleb 

kiirendada Euroopa lennuliikluse uue 

põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR) 

rakendamist ning toetada innovatiivseid 

tehnoloogiaid Clean Sky projekti raames. 

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni (ICAO) üleilmse 

turupõhise meetme kasutuselevõtmine 

peaks aitama teha täiendavaid edusamme 

lennunduse heitkoguste vähendamiseks. 

Sel põhjusel kehtestati erandid seoses 

nõuetele vastavuse kohustustega Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMP) territooriumil 

asuvate lennuväljade vaheliste lendude 

suhtes, tagades kõigi samu lennuliine 

teenindavate õhusõidukikäitajate võrdse 

kohtlemise sõltumata nende asukohast. ELi 

HKSiga seotud kõige hiljutisem erand 

kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL) nr 421/2014, millega nähti 

ette, et aastatel 2013–2016 kohaldatakse 

nõuetele vastavuse kohustusi ainult EMP-

siseste lendude suhtes, ja HKSi 

kohaldamisala võimalik muutmine nii, et 

nõuetele vastavuse kohustusi oleks pärast 

kõnealuse määruse kohast läbivaatamist 

hakatud alates 1. jaanuarist 2017 

kohaldama ka EMP-välistele 

lennuväljadele suunduvate ja sealt 

saabuvate lendude suhtes. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Võttes arvesse 2016. aasta 

oktoobris ICAO assamblee 39. istungil 

vastu võetud resolutsiooni, milles 

käsitletakse üleilmse turupõhise meetme 

(5) Võttes arvesse 2016. aasta 

oktoobris ICAO assamblee 39. istungil 

vastu võetud resolutsiooni, milles 

käsitletakse üleilmse turupõhise meetme 
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rakendamist alates 2021. aastast, et 

kompenseerida rahvusvahelisest 

lennundusest tulenev heide, mis ületab 

2020. aasta taseme, peetakse asjakohaseks 

jätkata praegu kehtiva erandi kohaldamist 

seni, kuni üleilmse turupõhise meetme 

struktuurielementide ja rakendamisega 

seotud küsimuste lahendamisel 

saavutatakse täiendavat edu. Sellest 

tulenevalt on ICAO-l resolutsiooni 

täiendamiseks ja üleilmse süsteemi 

rakendamiseks kavas võtta 2018. aastal 

vastu standardid ja soovituslikud tavad. 

Üleilmse turupõhise meetme konkreetseks 

rakendamiseks peavad ICAO osalisriigid 

võtma meetmeid siseriiklikul tasandil. 

Lisaks peab ICAO välja töötama 

halduskorra ja registrisüsteemi. Seetõttu 

tuleks tagada, et kehtivat erandit, mille 

kohaselt ELi HKSi kohustused ei laiene 

kolmandatesse riikidesse suunduvatele ja 

sealt saabuvatele lendudele, kohaldatakse 

jätkuvalt selleks, et edendada ICAO 

raames tehtavaid jõupingutusi ja 

hõlbustada ICAO kava kasutuselevõttu 

seni, kuni vaadatakse läbi ICAO kava 

rakendamine. Seoses erandi kehtivuse 

pikendamisega peaks nii enampakkumisel 

müüdavate saastekvootide hulk kui ka 

tasuta eraldatavate saastekvootide hulk, 

kaasa arvatud erireservist eraldatavad 

saastekvoodid, jääma 2016. aasta 

saastekvootide hulgaga võrdsele tasemele 

ning nende hulka tuleks vähendada 

proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd 

vähendatakse asjaomaste kvootidega 

seotud tagastamiskohustust. 

rakendamist alates 2021. aastast, et 

kompenseerida rahvusvahelisest 

lennundusest tulenev heide, mis ületab 

2020. aasta taseme, peetakse asjakohaseks 

jätkata praegu kehtiva erandi kohaldamist 

seni, kuni üleilmse turupõhise meetme 

struktuurielementide ja rakendamisega 

seotud küsimuste lahendamisel 

saavutatakse täiendavat edu. Sellest 

tulenevalt on ICAO-l resolutsiooni 

täiendamiseks ja üleilmse süsteemi 

rakendamiseks hiljemalt 2021. aastal 

kavas võtta 2018. aastal vastu standardid ja 

soovituslikud tavad. Üleilmse turupõhise 

meetme konkreetseks rakendamiseks 

peavad ICAO osalisriigid võtma meetmeid 

siseriiklikul tasandil. Lisaks peab ICAO 

välja töötama halduskorra ja 

registrisüsteemi. Seetõttu tuleks tagada, et 

kehtivat erandit, mille kohaselt ELi HKSi 

kohustused ei laiene kolmandatesse 

riikidesse suunduvatele ja sealt saabuvatele 

lendudele, kohaldatakse jätkuvalt selleks, 

et edendada ICAO raames tehtavaid 

jõupingutusi, hõlbustada ICAO kava 

kasutuselevõttu seni, kuni vaadatakse läbi 

ICAO kava rakendamine, ja vältida 

kattumist ELi HKSi kohustustega. Seoses 

erandi kehtivuse pikendamisega peaks nii 

enampakkumisel müüdavate 

saastekvootide hulk kui ka tasuta 

eraldatavate saastekvootide hulk, kaasa 

arvatud erireservist eraldatavad 

saastekvoodid, jääma 2016. aasta 

saastekvootide hulgaga võrdsele tasemele 

ning nende hulka tuleks vähendada 

proportsionaalselt niivõrd, kuivõrd 

vähendatakse asjaomaste kvootidega 

seotud tagastamiskohustust. Selleks et 

vähendada lennundussektori CO2-heidet 

jätkab liit tööd liikmesriikide toel, et 

kasutada saastekvootide 

enampakkumisest saadud tulu sellisteks 

projektideks nagu SESAR, Clean Sky ja 

muudeks innovatiivseteks projektideks. 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Kuna üleilmse turupõhise meetme 

olulised elemendid on veel välja töötamata 

ja kõnealuse meetme rakendamine sõltub 

riikide ja piirkondade siseriiklikest 

õigusaktidest, peetakse asjakohaseks, et 

läbivaatamine toimub kohe pärast eespool 

nimetatud õiguslike vahendite olemuse ja 

sisu selgumist, kuid enne ICAO üleilmse 

turupõhise meetme rakendamist; Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule tuleb esitada 

sellekohane aruanne. Aruandes tuleks 

vaadelda kõiki ICAO raames vastu võetud 

standardeid või muid vahendeid ning 

samme, mida kolmandad riigid on astunud 

selleks, et rakendada alates 2021. aastast 

heitkoguste suhtes üleilmset turupõhist 

meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

Aruandes tuleks vaadelda ka seda, kuidas 

rakendada eespool nimetatud vahendeid 

liidu õiguses ELi HKSi läbivaatamise 

kaudu. Vajaduse korral tuleks aruandes 

käsitleda EMP-siseste lendude suhtes 

kohaldatavaid eeskirju. Kõnealusele 

aruandele tuleks lisada Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitatav 

asjakohane ettepanek, mille eesmärk on 

tagada, et lennundussektor annaks oma 

panuse, et täita liidu poolt 2030. aastaks 

võetud kohustused kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks kõikides 

majandussektorites. 

(6) Kuna üleilmse turupõhise meetme 

olulised elemendid on veel välja töötamata 

ja kõnealuse meetme rakendamine sõltub 

riikide ja piirkondade siseriiklikest 

õigusaktidest, peetakse asjakohaseks, et 

läbivaatamine toimub kohe pärast eespool 

nimetatud õiguslike vahendite olemuse ja 

sisu selgumist, kuid enne ICAO üleilmse 

turupõhise meetme rakendamist; Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule tuleb esitada 

sellekohane aruanne. Süsteemi edukuse 

tagamiseks tuleb liidul jätkata oma 

liikmesriikide toetamist ja teha tihedat 

koostöö ICAOga vaatleja rollis, et 

soodustada teabe läbipaistvust ja ICAO 

kokkuleppe edenemist. Aruandes tuleks 

vaadelda kõiki ICAO raames vastu võetud 

standardeid või muid vahendeid ning 

samme, mida kolmandad riigid on astunud 

selleks, et rakendada alates 2021. aastast 

heitkoguste suhtes üleilmset turupõhist 

meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

Aruandes tuleks vaadelda ka seda, kuidas 

rakendada eespool nimetatud vahendeid 

liidu õiguses ja EMP-siseste lendude 

suhtes kohaldatavates eeskirjades. 

Kõnealusele aruandele tuleks lisada 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitatav asjakohane ettepanek, mille 

eesmärk on tagada, et lennundussektor 

annaks oma panuse, et täita liidu poolt 

2030. aastaks võetud kohustused 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks kõikides 

majandussektorites. Lisaks tuleks 

aruandes käsitleda üleilmse turupõhise 

meetme taotlusi ja üldist 

keskkonnahoidlikkust, sealhulgas Pariisi 

kokkuleppe eesmärke ja nõudeid. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Arvesse tuleks võtta ka seda, et 

ICAO raames kokku lepitud 

rahvusvahelise lennunduse 

süsinikdioksiidi kompensatsiooni ja 

vähendamise süsteemi (CORSIA) 

edukuseks tuleb vältida vastuollu 

minevate või dubleerivate süsteemide 

kehtestamist siseriiklikul ja piirkondlikul 

tasandil, et mitte tekitada 

konkurentsimoonutusi ega 

vastuvõetamatut halduskoormust. Lisaks 

aitab selle edule kaasa ühtse Euroopa 

taeva täielik rakendamine, mille eesmärk 

on kaotada Euroopa õhuruumi killustatus 

ja seega vähendada lennunduse 

keskkonnajalajälge. Lisaks tuleks liidus 

CORSIA rakendamisel arvestada iga 

kolme aasta järel toimuvat läbivaatamist, 

mis võimaldab süsteemi veelgi täiustada. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 b) Liidu tasandil on vastu võetud 

mitu seadusandlikku akti, mille eesmärk 

on hoida ära Euroopa õhuruumi 

killustatust, et tõhustada 

lennuliiklusvoogusid ja õhuruumi 

kasutamise haldamist, vähendades seega 

heitkoguseid. Liidus tuleks CORSIA 

süsteemi käsitada osana ICAO 

meetmepaketist, mille juurde kuuluvad nii 

ühtset Euroopa taevast käsitlevate 

õigusaktide täies ulatuses rakendamine 

liikmesriikides, SESAR, ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi kasutamine 

satelliitnavigatsiooniks kui ka ühised 

tehnoloogiaalgatused, nagu Clean Sky I 
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ja Clean Sky II. Kogu tulevasest 

saastekvootide enampakkumisest saadud 

tulu tuleks kasutada sihtotstarbeliselt 

teadus- ja arendustegevusprogrammideks 

ning ühisteks projektideks, mille eesmärk 

on arendada kõikides liikmesriikides 

peamise koostalitlusvõime olemasolu, 

eelkõige seda, mis parandab 

aeronavigatsiooni infrastruktuuri, 

aeronavigatsiooniteenuste osutamist ja 

õhuruumi kasutamist, mis on vajalik 

lennuliikluse korraldamise üldkava 

rakendamiseks. Samuti peaks komisjon 

esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande meetmete kohta, mida 

liikmesriigid on võtnud üleilmse 

turupõhise meetme rakendamiseks, et 

vähendada lennunduse 

kasvuhoonegaaside heidet, sealhulgas 

tulu kasutamist käsitleva teabe, mille 

liikmesriigid on esitanud vastavalt 

määruse (EL) nr 525/2013 artiklile 17. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Lihtsustamise huvides ja selleks, et 

vähendada kõige väiksemate 

õhusõidukikäitajate halduskoormust, tuleks 

käsitada mitteäriliseks lennutranspordiks 

kasutatavate õhusõidukite käitajaid, kelle 

aastane heitkogus on alla 1 000 tonni CO2, 

direktiivi 2003/87/EÜ nõuetele vastavana 

veel kümme aastat, mille jooksul tuleks 

välja töötada meetmed, mis võimaldaksid 

kõikidel õhusõidukikäitajatel anda oma 

panus heitkoguste vähendamisse. 

(8) Lihtsustamise huvides ja selleks, et 

vähendada kõige väiksemate 

õhusõidukikäitajate ja äärepoolseimate 

piirkondade halduskoormust, tuleks 

endiselt käsitada mitteäriliseks 

lennutranspordiks kasutatavate 

õhusõidukite käitajaid, kelle aastane 

heitkogus on alla 1 000 tonni CO2, ja 

äärepoolseimaid piirkondi direktiivi 

2003/87/EÜ nõuetele vastavana. Samuti 

tuleks rõhutada, et direktiivi 2003/87/EÜ 

I lisa tegevusalade loetelu jaotuse 

punktides a–k nähakse ette erandid 

tegevusalade liikidest, mille suhtes seda 

direktiivi kohaldatakse. Artiklis 28b 

kirjeldatud kavandatava läbivaatamise 

raames tuleks uuesti kinnitada, et 

vastavad lennud jäetakse ka edaspidi 
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direktiivi kohaldamisalast välja.  

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 3d – lõige 4 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Artikli 3d lõike 4 esimene lõik 

asendatakse järgmisega: 

Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas 

kasutada saastekvootide enampakkumisest 

saadud tulu. Seda tulu tuleks kasutada 

võitlemiseks kliimamuutusega ELis ja 

kolmandates riikides, muu hulgas 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks, kliimamuutuste 

mõjudega kohanemiseks ELis ja 

kolmandates riikides, eriti arengumaades, 

leevendamis- ja kohanemisprotsessiga 

seotud teadus- ja arendustegevuse 

rahastamiseks, eriti aeronautika ja 

õhutranspordi valdkonnas, heitkoguste 

vähendamiseks vähe heitgaase eraldava 

transpordi kasutamise abil ning ühenduse 

süsteemi haldamise kulude katmiseks. 

Enampakkumise tuludega tuleks 

rahastada ka annetusi ülemaailmsele 

energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 

ning meetmeid metsade hävitamise 

ärahoidmiseks. 

Liikmesriigid otsustavad selle üle, kuidas 

kasutada saastekvootide enampakkumisest 

saadud tulu, tingimusel et seda tulu 

kasutatakse sihtotstarbeliselt 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamist lennundussektoris 

käsitlevate teadusuuringute ja ühiste 

projektide rahastamiseks, nagu 

ühisettevõte SESAR ja Clean Sky ühised 

tehnoloogialgatused, ning mistahes 

algatusteks, mis võimaldavad 

ülemaailmse 

satelliitnavigatsioonisüsteemi laialdast 

kasutamist satelliitnavigatsiooni ja 

koostalitlusvõime suutlikkuse jaoks kõigis 

liikmesriikides, eelkõige need, mis 

parandavad ühist aeronavigatsiooni 

infrastruktuuri, 

aeronavigatsiooniteenuste osutamist ja 

õhuruumi kasutamist. Vastavalt 

direktiivile 2003/87/EÜ on saastekvootide 

enampakkumisel müümisest saadud tulu 

läbipaistev kasutamine liidu kohustuste 

tähtsaim alus. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

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

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i a. lisatakse punkt b a: 
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 b a) punktis a või b osutatud lennu 

ümbersuunamise tõttu EMPs asuvale 

lennuväljale toimuvate EMPs asuvate 

lennuväljade vaheliste lendude kõik 

heitkogused igal kalendriaastal alates 

1. jaanuarist 2017, arvestades artiklis 28b 

osutatud läbivaatamist. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Erandina artiklitest 3d–3f ja kuni jõustuvad 

artiklis 28b osutatud läbivaatamise põhjal 

tehtud muudatused, tuleb 

õhusõidukikäitajatele eraldada alates 1. 

jaanuarist 2017 igal aastal 2016. aasta 

saastekvootidega võrdne arv saastekvoote. 

Alates 2021. aastast kohaldatakse 

kõnealuse saastekvoodiarvu suhtes 

artiklis 9 osutatud lineaarset tegurit. 

Erandina artiklitest 3d–3f ja kuni jõustuvad 

artiklis 28b osutatud läbivaatamise põhjal 

tehtud muudatused, tuleb 

õhusõidukikäitajatele eraldada alates 1. 

jaanuarist 2017 igal aastal 2016. aasta 

saastekvootidega võrdne arv saastekvoote. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (d a) Artikli 28a lõige 8 jäetakse välja. 

8. Komisjon teavitab korrapäraselt ja 

vähemalt kord aastas Euroopa Parlamenti 

ja nõukogu edusammudest 

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 

Organisatsiooni (ICAO) läbirääkimistel, 

aga ka oma pingutustest edendada 

turupõhiste mehhanismide rahvusvahelist 

tunnustamist kolmandate riikide seas. 

Pärast 2016. aastal toimuvat ICAO 

assambleed esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 
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meetmete kohta, millega alates 2020. 

aastast rakendada rahvusvahelist 

kokkulepet turupõhise meetme kohta, mis 

mittediskrimineerival moel vähendab 

lennunduse kasvuhoonegaaside heidet, 

see aruanne sisaldab ka tulu kasutamist 

käsitlevat teavet, mille liikmesriigid on 

esitanud vastavalt määruse (EL) 

nr 525/2013 artiklile 17. 

Oma aruandes komisjon käsitleb ja 

asjakohasel juhul teeb ettepanekuid 

lähtuvalt sellest, millised on olnud 

suundumused seoses sobivate 

võimalustega hõlmata pärast 1. jaanuari 

2017. aastal väljaspool EMPd asuvate 

riikide lennuväljadele suunduvate või 

sealt saabuvate lendudega seotud 

heitkogused. Komisjon käsitleb aruandes 

ka lahendusi muudele küsimustele, mis 

võivad tekkida käesoleva artikli lõigete 1–

4 rakendamisel, säilitades samal ajal 

kõikide samal lennuliinil tegutsevate 

õhusõidukikäitlejate võrdse kohtlemise. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2003/87/EÜ 

Artikkel 28b – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid või muid õiguslikke vahendeid 

ning samme, mida kolmandad riigid on 

astunud selleks, et rakendada alates 2021. 

aastast heitkoguste suhtes üleilmset 

turupõhist meedet, ning muid asjakohaseid 

rahvusvahelisi arengusuundumusi. 

1. Komisjon esitab korrapäraselt ja 

vähemalt kord aastas Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

vaadeldakse kõiki asjakohaseid ICAO 

standardeid ja soovituslikke tavasid, ICAO 

nõukogu heakskiidetud soovitusi seoses 

üleilmse turupõhise meetmega või muid 

õiguslikke vahendeid ning samme, mida 

kolmandad riigid on astunud selleks, et 

rakendada alates 2021. aastast heitkoguste 

suhtes üleilmset turupõhist meedet, ning 

muid asjakohaseid rahvusvahelisi 

arengusuundumusi. Komisjon esitab ka 

aruande ICAO püüdluste kohta luua 

usaldusväärne pikaajaline eesmärk 
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kõnealuses valdkonnas. 
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