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Muudatusettepanek 47
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 16

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(16) Lennundus mõjutab maailma kliimat 
süsinikdioksiidi, lämmastikoksiidide, 
veeauru ja sulfaadi- ning tahmaosakeste 
eraldumise kaudu. IPCC hinnangul on 
lennunduse kogumõju hetkel kaks kuni neli 
korda suurem kui senine süsinikdioksiidi 
heitmete mõju üksinda. Hiljutised 
ühenduse teadusuuringud näitavad, et 
lennunduse kogumõju on ligi kaks korda 
suurem kui süsinikdioksiidi avaldatav mõju 
üksinda. Siiski ei võta ükski neist 
hinnangutest arvesse kiudpilvede 
võrdlemisi ebaselget mõju. 
Asutamislepingu artikli 174 lõike 2 
kohaselt peab ühenduse keskkonnapoliitika 
rajanema ettevaatuspõhimõttel. Teaduse 
arengut arvestades tuleks kõigi 
lennundusest tulenevate mõjudega 
tegeleda niipalju kui võimalik. 
Lämmastikoksiidide heitmeid käsitletakse 
teistes komisjoni poolt 2008. aastal 
ettepandavates õigusaktides.

(16) Lennundus mõjutab maailma kliimat 
süsinikdioksiidi, lämmastikoksiidide, 
veeauru ja sulfaadi- ning tahmaosakeste 
eraldumise kaudu. IPCC hinnangul on 
lennunduse kogumõju hetkel kaks kuni neli 
korda suurem kui senine süsinikdioksiidi 
heitmete mõju üksinda. Hiljutised 
ühenduse teadusuuringud näitavad, et 
lennunduse kogumõju on ligi kaks korda 
suurem kui süsinikdioksiidi avaldatav mõju 
üksinda. Siiski ei võta ükski neist 
hinnangutest arvesse kiudpilvede 
võrdlemisi ebaselget mõju. 
Asutamislepingu artikli 174 lõike 2 
kohaselt peab ühenduse keskkonnapoliitika 
rajanema ettevaatuspõhimõttel, mistõttu
tuleks kõigi lennundusest tulenevate 
mõjudega tegeleda niipalju kui võimalik. 
Lennuliiklust korraldavad ametiasutused 
peaksid rakendama lennutrajektooride 
muutmise abil tõhusaid meetmeid, et 
vältida kondensatsioonijälgede ja 
kiudpilvede moodustumist, eelkõige 
tagades, et lennukid väldivad nende alade 
läbimist, kus konkreetsete 
atmosfääritingimuste tõttu võib nimetatud 
pilvede tekkimist ennustada. Lisaks 
peaksid nad jõuliselt edendama 
kondensatsioonijälgede ja kiudpilvede 
moodustumise alaseid teadusuuringuid, 
sealhulgas ka tõhusaid 
leevendusmeetmeid (näiteks kütus, 
mootorid, lennuliikluse korraldamine), 
mis ei lähe vastuollu muude 
keskkonnaalaste eesmärkidega. Kuni 
komisjon ei ole teinud ettepanekuid 
muude õigusaktide osas, mis 
keskenduksid konkreetselt 
lämmastikoksiidi heite probleemile 
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lennunduses, tuleks iga tonni keskkonda 
heidetud süsinikdioksiidi suhtes 
kohaldada mingit koefitsienti.

Or. de

 Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 10 ja 65).

Muudatusettepanek 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 17

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(17) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks täpsustada ühtlustatud 
eraldamismeetodid eraldatavate 
saastekvootide üldkoguse 
kindlaksmääramiseks ja saastekvootide 
jaotamiseks õhusõidukite käitajatele. 
Teatud osa saastekvootidest eraldatakse 
enampakkumisel kooskõlas komisjoni 
poolt välja töötatavate eeskirjadega. Teatud 
osa saastekvoote tuleks jätta reservi, et 
tagada uute õhusõidukite käitajate 
juurdepääs turule ning abistada neid 
õhusõidukite käitajaid, kes järsult 
suurendavad teostatud lendude 
tonnkilomeetrite arvu. Tegevuse lõpetanud 
õhusõiduki käitajatele tuleks jätkata 
saastekvootide eraldamist selle perioodi 
lõpuni, mille jaoks on tasuta saastekvoodid 
juba eraldatud. 

(17) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks täpsustada ühtlustatud 
eraldamismeetodid eraldatavate 
saastekvootide üldkoguse 
kindlaksmääramiseks ja saastekvootide 
jaotamiseks õhusõidukite käitajatele. 
Teatud osa saastekvootidest eraldatakse 
enampakkumisel kooskõlas komisjoni 
poolt välja töötatavate eeskirjadega. Alates 
2013. aastast pannakse kõik 
saastekvoodid enampakkumisele. Teatud 
osa saastekvoote tuleks jätta reservi, et 
tagada uute õhusõidukite käitajate 
juurdepääs turule ning abistada neid 
õhusõidukite käitajaid, kes järsult 
suurendavad teostatud lendude 
tonnkilomeetrite arvu. Tegevuse lõpetanud 
õhusõiduki käitajatele tuleks jätkata 
saastekvootide eraldamist selle perioodi 
lõpuni, mille jaoks on tasuta saastekvoodid 
juba eraldatud. 

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)
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Selgitus

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Muudatusettepanek 49
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 17

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(17) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks täpsustada ühtlustatud 
eraldamismeetodid eraldatavate 
saastekvootide üldkoguse 
kindlaksmääramiseks ja saastekvootide 
jaotamiseks õhusõidukite käitajatele. 
Teatud osa saastekvootidest eraldatakse 
enampakkumisel kooskõlas komisjoni 
poolt välja töötatavate eeskirjadega.
Teatud osa saastekvoote tuleks jätta 
reservi, et tagada uute õhusõidukite 
käitajate juurdepääs turule ning abistada 
neid õhusõidukite käitajaid, kes järsult 
suurendavad teostatud lendude 
tonnkilomeetrite arvu. Tegevuse lõpetanud 
õhusõiduki käitajatele tuleks jätkata 
saastekvootide eraldamist selle perioodi 
lõpuni, mille jaoks on tasuta saastekvoodid 
juba eraldatud. 

(17) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks täpsustada ühtlustatud 
eraldamismeetodid eraldatavate 
saastekvootide üldkoguse 
kindlaksmääramiseks ja saastekvootide 
jaotamiseks õhusõidukite käitajatele. 
Teatud osa saastekvoote tuleks jätta 
reservi, et tagada uute õhusõidukite 
käitajate juurdepääs turule ning abistada 
neid õhusõidukite käitajaid, kes järsult 
suurendavad teostatud lendude 
tonnkilomeetrite arvu. Tegevuse lõpetanud 
õhusõiduki käitajatele tuleks jätkata 
saastekvootide eraldamist selle perioodi 
lõpuni, mille jaoks on tasuta saastekvoodid 
juba eraldatud. 

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(17 a) Vastavalt nõukogu direktiivi 
2003/96/EÜ määratlusele on lennundus 
energiamahukas tööstussektor. 
Kasutatava alternatiivkütuse puudumisel 
on lennundus oma energiavaru osas 
täielikult sõltuv petroolist ning tal on 
kõigist tööstussektoritest kõrgeimad saaste 
vähendamise kulud. Samuti on 
lennuettevõtjate võime jätta 
saastekvootide kulud oma klientide kanda 
äärmiselt piiratud.
Lennundus on avatud rahvusvahelisele 
konkurentsile – seepärast, niikaua kuni 
puudub kokkulepe ülemaailmsete 
meetmete osas lennundusest tuleneva 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, 
on tõsine oht liikluse kõrvalekalleteks ja 
süsinikdioksiidi lekkeks. Sellised riskid 
suureneksid, kui enampakkumise kõrget 
taset kohaldataks lennundussektorile ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi
raames. Seepärast peaks enampakkumist 
kasutama üksnes lennunduse 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
halduskulude katmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19) Lennundusel on oma osa inimtegevuse 
põhjustatud üldises kliimamuutuses ning 
õhusõidukite tekitatud kasvuhoonegaaside 

(19) Lennundusel on oma osa inimtegevuse 
põhjustatud üldises kliimamuutuses ning 
õhusõidukite tekitatud kasvuhoonegaaside 
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heitkoguste mõju keskkonnale saab 
leevendada ELis ja kolmandates riikides 
võetavate kliimamuutustega võitlemise 
meetmete kaudu ning leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise kaudu. 
Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
kuuluvad siseriiklikke avaliku sektori 
kulutusi käsitlevad otsused liikmesriikide 
pädevusse. Ilma et see kõnealust 
seisukohta mõjutaks, tuleks 
saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulu või sellega võrdne summa, kui seda 
nõuavad liikmesriikide olulised 
eelarvepõhimõtted, nagu ühtsus ja 
universaalsus, kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks ELis ja 
kolmandates riikides, leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks ning 
süsteemi haldamisega seotud kulude 
katmiseks. See võiks hõlmata 
keskkonnasõbraliku transpordi 
toetamisele suunatud meetmeid. 
Enampakkumise tuludega tuleks 
rahastada eelkõige annetusi ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 
ning meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohandumise 
hõlbustamiseks arengumaades. Tulude 
kasutamist käsitlevad käesoleva direktiivi 
sätted ei tohiks mõjutada ühtegi otsust 
saastekvootide enampakkumise teel 
saadud tulude kasutamise kohta direktiivi 
2003/87/EÜ läbivaatamise laiemas 
kontekstis.

heitkoguste mõju keskkonnale saab 
leevendada ELis ja kolmandates riikides 
võetavate kliimamuutustega võitlemise 
meetmete kaudu ning leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise kaudu. 
Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
kuuluvad siseriiklikke avaliku sektori 
kulutusi käsitlevad otsused liikmesriikide 
pädevusse. 

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 19

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(19) Lennundusel on oma osa inimtegevuse 
põhjustatud üldises kliimamuutuses ning 
õhusõidukite tekitatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste mõju keskkonnale saab 
leevendada ELis ja kolmandates riikides 
võetavate kliimamuutustega võitlemise 
meetmete kaudu ning leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamise kaudu. 
Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
kuuluvad siseriiklikke avaliku sektori 
kulutusi käsitlevad otsused liikmesriikide 
pädevusse. Ilma et see kõnealust 
seisukohta mõjutaks, tuleks 
saastekvootide enampakkumisest saadud 
tulu või sellega võrdne summa, kui seda 
nõuavad liikmesriikide olulised 
eelarvepõhimõtted, nagu ühtsus ja 
universaalsus, kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks ELis ja 
kolmandates riikides, leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks ning 
süsteemi haldamisega seotud kulude 
katmiseks. See võiks hõlmata 
keskkonnasõbraliku transpordi 
toetamisele suunatud meetmeid. 
Enampakkumise tuludega tuleks rahastada 
eelkõige annetusi ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 
ning meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohandumise 
hõlbustamiseks arengumaades. Tulude 
kasutamist käsitlevad käesoleva direktiivi 
sätted ei tohiks mõjutada ühtegi otsust 
saastekvootide enampakkumise teel 
saadud tulude kasutamise kohta direktiivi 
2003/87/EÜ läbivaatamise laiemas 

(19) Lennundusel on oma osa inimtegevuse 
põhjustatud üldises kliimamuutuses.
Saastekvootide enampakkumise tulusid 
tuleks kasutada kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks ja 
kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks
ELis ja kolmandates riikides, eelkõige 
arengumaades, ning leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks. 
Enampakkumise tuludega tuleks rahastada 
eelkõige annetusi ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 
ning meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohandumise 
hõlbustamiseks arengumaades. Et 
vähendada mõnevõrra kodanike 
koormust, tuleks enampakkumise tulusid 
kasutada ka keskkonnasõbralike 
transpordiliikide, näiteks raudtee- ja 
bussitranspordi maksude ning tasude 
alandamiseks. Samuti tuleks neid 
kasutada, et katta liikmesriikide 
põhjendatud kulusid, mis on seotud 
käesoleva direktiivi haldamisega. 
Liikmesriigid võivad kasutada 
kõnealuseid tulusid ka selleks, et 
leevendada või isegi kõrvaldada seoses 
käesoleva direktiivi rakendamisega 
äärepoolseimate piirkondade jaoks 
tekkivaid mis tahes probleeme seoses 
juurdepääsu ja konkurentsivõimega ning 
probleeme seoses avalike teenuste 
osutamise kohustusega. Liikmesriigid 
peaksid teavitama komisjoni selles suhtes 
võetud meetmetest.
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kontekstis. 

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 14)

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul 11, kuid toob uuesti sisse 
selgesõnalise viite meetmetele metsade hävitamise ärahoidmiseks ning ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondi rahastamiseks. 

Muudatusettepanek 53
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(20) Enampakkumise teel saadud 
rahaliste vahendite kasutamist 
käsitlevatest sätetest tuleb teatada 
komisjonile. Selline teatamine ei vabasta 
liikmesriike asutamislepingu artikli 88 
lõikes 3 sätestatud kohustusest teatada 
teatavatest riiklikest meetmetest. Käesolev 
direktiiv ei piira asutamislepingu artiklite 
87 ja 88 kohaselt rakendatavate tulevaste 
riigiabi menetluste tulemuste 
kohaldamist. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 33 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(33 a) Käesolev direktiiv ei peaks 
takistama ühtegi liikmesriiki säilitamast 
või loomast muud täiendavat ja 
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paralleelset poliitikat või meetmeid, mis 
käsitlevad lennundussektori kogumõju 
kliimamuutustele.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 18)

Muudatusettepanek 55
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuar 2012 kuni 31. 
detsember 2012 moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate saastekvootide 
üldkogus 100 % varasematest lennunduse 
heitkogustest.
2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 
osutatud läbivaatamist ei ole tehtud 
muudatusi, ka igal järgneval ajavahemikul, 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 100 % varasematest lennunduse 
heitkogustest, korrutatuna kõnealusesse 
ajavahemikku jäävate aastate arvuga.

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 
osutatud läbivaatamist ei ole tehtud 
muudatusi, ka igal järgneval ajavahemikul, 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 100 % varasematest lennunduse 
heitkogustest, korrutatuna kõnealusesse 
ajavahemikku jäävate aastate arvuga, koos 
igal aastal lisanduva kasvuga 5 
protsendipunkti aasta kohta.

Or. de

Selgitus

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemist, kuhu on lülitatud ka lennundus, oleks 
otstarbekas alustada mitte saastekvootidega kauplemise teise perioodi viimasel aastal, vaid 
uuel perioodil alates 2013. aastast, seetõttu tehakse ettepanek lõige 1 välja jätta.

Lõikes 2 tuleks 100 % üldkoguse arvutamisel täiendavalt arvesse võtta ELi lennutegevuse 
kasvu, mis on pika aja vältel olnud keskmiselt 5 % aastas. Seetõttu oleks 2013. aasta määr 
105 %, 2014. aastal 110 % jne, et leevendada lennundustööstuse suurenevat mõju.
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Muudatusettepanek 56
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuar 2012 kuni 31. 
detsember 2012 moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate saastekvootide 
üldkogus 100 % varasematest lennunduse 
heitkogustest.

1. Ajavahemikul 1. jaanuar 2011 kuni 31. 
detsember 2012 moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate saastekvootide 
üldkogus 90 % varasematest lennunduse 
heitkogustest aastas.

Or. de

(Esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanek 61)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 61).

Muudatusettepanek 57
Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 
osutatud läbivaatamist ei ole tehtud 
muudatusi, ka igal järgneval ajavahemikul, 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 100 % varasematest lennunduse 
heitkogustest, korrutatuna kõnealusesse 
ajavahemikku jäävate aastate arvuga.

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ja igal järgneval ajavahemikul, väheneb 
igal aastal välja antavate lennunduse 
saastekvootide kogus lineaarselt, vastavalt 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kaetud heitkoguste suhtes kohaldatavale 
üldisele vähendamiseesmärgile seoses 
lõike 1 alusel kehtestatud aastase 
väärtusega. 
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Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 13 ja 61)

Selgitus

Esimesel lugemisel võttis Euroopa Parlament vastu muudatusettepaneku saastekvootidega 
kauplemise süsteemi alusel võrreldes 1990. aastaga üldise vähendamiseesmärgi ülempiiri 
järgimiseks. 

Muudatusettepanek 58
Caroline Lucas

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ning juhul, kui pärast artikli 30 lõikes 4 
osutatud läbivaatamist ei ole tehtud 
muudatusi, ka igal järgneval 
ajavahemikul, moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate lennunduse 
saastekvootide üldkogus 100 % 
varasematest lennunduse heitkogustest, 
korrutatuna kõnealusesse ajavahemikku 
jäävate aastate arvuga.

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 2013, 
ning igal järgneval ajavahemikul, väheneb 
igal aastal välja antavate lennunduse 
saastekvootide kogus lineaarselt, vastavalt 
30 % vähendamiseesmärgile seoses lõike 
1 alusel kehtestatud aastase väärtusega.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 13 ja 61)

Selgitus

Esimesel lugemisel võttis Euroopa Parlament vastu muudatusettepaneku saastekvootidega 
kauplemise süsteemi alusel võrreldes 1990. aastaga üldise vähendamiseesmärgi ülempiiri 
järgimiseks. Saastekvootidega kauplemise süsteemi läbivaatamise ettepanek näeb ette 
automaatse ülempiiri vähendamise –30 % eesmärgini, mille peaks kehtestama ka 
lennundussektorile.
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Muudatusettepanek 59
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3c – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 1. jaanuaril 
2013, ning juhul, kui pärast artikli 30 
lõikes 4 osutatud läbivaatamist ei ole 
tehtud muudatusi, ka igal järgneval 
ajavahemikul, moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate lennunduse 
saastekvootide üldkogus 100 % 
varasematest lennunduse heitkogustest, 
korrutatuna kõnealusesse ajavahemikku 
jäävate aastate arvuga.

2. Alates 2013. aastast igal aastal 
eraldatavate saastekvootide kogust 
vähendatakse lineaarselt lõikes 1 
kehtestatud määrast. Kogust 
vähendatakse lineaarselt X % aastas 
kooskõlas läbivaadatud ELi
saastekvootidega kauplemise süsteemiga.

Or. de

Selgitus

Parlament võttis esimesel lugemisel vastu muudatusettepaneku viia saastekvootide koguhulga 
läbivaatamine pärast 2012. aastat vastavusse heite vähendamisega kas 20 % või 30 % 
aastaks 2020. Lennutegevus tuleks võrdsustada teiste sektoritega ning kvoodid kooskõlastada
saastekvootidega kauplemise süsteemi üldise läbivaatamise käigus.

Muudatusettepanek 60
Chris Davies

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse enampakkumisele 
10 % saastekvootidest. 

1. Artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse enampakkumisele 
100 % saastekvootidest. 

Or. en
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Selgitus

Suunis enampakkumiste kasutamiseks saastekvootide jagamisel on selge: kui kulu saab jätta 
tarbija kanda ja kui puudub ettevõtte kaotamise oht konkurentidele, on enampakkumine 
vajalik. Käesoleval juhul jäetakse enampakkumise kogukulud otseselt reisijate kanda, kelle 
reis on süsinikdioksiidiheite põhjuseks, ning reeglid kehtivad võrdselt kõigile lennuliinide 
käitajatele. Seepärast pole põhjust enampakkumise esimesel võimalusel tarvitusele 
mittevõtmiseks. 

Muudatusettepanek 61
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse enampakkumisele 
10 % saastekvootidest.

1. Artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse enampakkumisele 
25 % saastekvootidest.

Or. de

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 74)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 74).

Muudatusettepanek 62
Caroline Lucas, Jens Holm 

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 

2. Järgnevatel perioodidel esitatakse kõik 
saastekvoodid enampakkumisele. 
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protsenti käesoleva direktiivi üldise 
läbivaatamise käigus suurendada.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)

Selgitus

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Muudatusettepanek 63
Chris Davies

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti käesoleva direktiivi üldise 
läbivaatamise käigus suurendada.

2. Järgneval perioodil suurendatakse 
enampakkumisele esitatavat protsenti 
100 %ni.

Or. en

Selgitus

Suunis enampakkumiste kasutamiseks saastekvootide jagamisel on selge: kui kulu saab jätta 
tarbija kanda ja kui puudub ettevõtte kaotamise oht konkurentidele, on enampakkumine 
vajalik. Käesoleval juhul jäetakse enampakkumise kogukulud otseselt reisijate kanda, kelle 
reis on süsinikdioksiidiheite põhjuseks, ning reeglid kehtivad võrdselt kõigile lennuliinide 
käitajatele. Seepärast pole põhjust täieliku enampakkumise esimesel võimalusel tarvitusele 
mittevõtmiseks. 
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Muudatusettepanek 64
Françoise Grossetête

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti käesoleva direktiivi üldise 
läbivaatamise käigus suurendada.

2. Järgnevatel perioodidel peab lõikes 1 
osutatud enampakkumisele esitatav 
protsent katma vähemalt halduskulud 
ning ei või ületada 10 % saastekvootidest.

Or. fr

Selgitus

Ülddirektiivi muutmine esitab saastekvootidega kauplemise süsteemi ülemaailmse raamistiku, 
kuid ei käsitle iga sektori eripära. Praegusel ajal oleks vähesidus koostada õigusnorme 
enampakkumise taseme kohta, mille määratlus ega omadused ei ole veel teada. Tuleks oodata 
ära ülddirektiivi suund enne muudele sektoritele erisüsteemi täieliku kehtestamise 
ettenägemist. 

Muudatusettepanek 65
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti käesoleva direktiivi üldise 
läbivaatamise käigus suurendada.

2. Järgnevatel perioodidel suurendatakse 
lõikes 1 osutatud enampakkumisele 
esitatavat protsenti vastavalt 
enampakkumise piirnormile teistes 
sektorites.

Or. de

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)



AM\722693ET.doc 17/30 PE406.000v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanekud 75 ja 87).

Muudatusettepanek 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3d – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti käesoleva direktiivi üldise 
läbivaatamise käigus suurendada.

2. Järgnevatel perioodidel võidakse lõikes 
1 osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti rahvusvaheliselt kokku lepitud 
enampakkumise maksimaalse määrani
suurendada.

Or. de

Selgitus

Enampakkumise protsenti tohiks suurendada vaid rahvusvaheliselt kokkulepitava 
piirmäärani, et vältida konkurentsimoonutusi ülemaailmsel tasandil. 

Muudatusettepanek 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Iga artiklis 3c osutatud ajavahemiku 
kohta võib iga õhusõiduki käitaja taotleda 
lennunduse saastekvootide eraldamist; mis 
eraldatakse tasuta. Taotluse võib teha, 
esitades haldava liikmesriigi pädevale 
asutusele kõnealuse õhusõiduki käitaja 
sooritatud I lisas nimetatud lennutegevusi 

1. Artikli 3c lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
kohta võib iga õhusõiduki käitaja taotleda 
lennunduse saastekvootide eraldamist; mis 
eraldatakse tasuta. Taotluse võib teha, 
esitades haldava liikmesriigi pädevale 
asutusele kõnealuse õhusõiduki käitaja 
sooritatud I lisas nimetatud lennutegevusi 
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puudutavad tõendatud tonnkilomeetrite 
andmed seireaasta kohta. Käesoleva artikli 
kohaldamisel on seireaasta kalendriaasta, 
mis lõpeb 24 kuud enne taotlusega 
hõlmatud ajavahemiku algust vastavalt IV 
ja V lisale, või artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikuga seoses aasta 2010. Taotlus 
esitatakse vähemalt 21 kuud enne 
taotlusega hõlmatava ajavahemiku algust 
või artikli 3c lõikes 1 osutatud 
ajavahemikuga seoses 30. märtsiks 2011.

puudutavad tõendatud tonnkilomeetrite 
andmed seireaasta kohta. Käesoleva artikli 
kohaldamisel on seireaasta artikli 3c lõikes 
1 osutatud ajavahemikuga seoses aasta 
2010. Taotlus esitatakse 30. märtsiks 2011.

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)

Selgitus

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Muudatusettepanek 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3e – lõige 3 – punkt d

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

d) asjaomasel ajavahemikul tasuta 
eraldatavate saastekvootide arvu, mis 
saadakse punktides b ja c osutatud 
saastekvootide arvude lahutamisel punkti a 
kohaselt kindlaks määratud saastekvootide 
üldkogusest, ja 

d) artikli 3c lõikes 1 osutatud
ajavahemikul tasuta eraldatavate 
saastekvootide arvu, mis saadakse 
punktides b ja c osutatud saastekvootide 
arvude lahutamisel punkti a kohaselt 
kindlaks määratud saastekvootide 
üldkogusest, ja 



AM\722693ET.doc 19/30 PE406.000v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekud 75 ja 87)

Selgitus

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Muudatusettepanek 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 3f – lõige 1 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Igal artikli 3c lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul pannakse saastekvootide 
üldkogusest 3 % õhusõiduki käitajate 
erireservi. Need on õhusõiduki käitajad:

1. Igal artikli 3c lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul pannakse saastekvootide 
üldkogusest 3 % õhusõiduki käitajate 
erireservi. Need on õhusõiduki käitajad,
kes alustavad I lisas nimetatud 
lennutegevuste alla kuuluvaid tegevusi 
pärast vaatlusaastat, mil artikli 3c lõikes 2 
osutatud ajavahemiku kohta esitati artikli 
3e lõike 1 kohaselt tonnkilomeetrite 
andmed, ning kelle punkti a kohane 
tegevus või punkti b kohane täiendav 
tegevus ei kujuta endast täielikult või 
osaliselt eelnevalt teise õhusõiduki käitaja 
poolt sooritatud tegevuse jätkamist.

a) kes alustavad I lisas nimetatud 
lennutegevuste alla kuuluvaid tegevusi 
pärast vaatlusaastat, mil artikli 3c lõikes 2 
osutatud ajavahemiku kohta esitati artikli 
3e lõike 1 kohaselt tonnkilomeetrite 
andmed, või 
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b) kelle tonnkilomeetrite andmed 
suurenesid keskmiselt enam kui 18 % 
aastas vaatlusaasta, mil artikli 3e lõike 1 
kohaselt esitati artikli 3c lõikes 2 osutatud 
ajavahemiku kohta tonnkilomeetrite 
andmed, ja selle ajavahemiku teise 
kalendriaasta vahelisel ajal; 
ning kelle punkti a kohane tegevus või 
punkti b kohane täiendav tegevus ei kujuta 
endast täielikult või osaliselt eelnevalt teise 
õhusõiduki käitaja poolt sooritatud 
tegevuse jätkamist.

Or. en

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas sisse toodud säte on keskkonna seisukohalt vastupidise mõjuga. 
Pole selge, milline õhusõiduki käitaja sellest kasu saab. Seetõttu teeme ettepaneku see välja 
jätta. 

Muudatusettepanek 70
Peter Liese

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1a. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, lubavad 
liikmesriigid igal õhusõiduki käitajal iga 
artiklis 3c osutatud ajavahemiku jooksul 
kasutada projektitegevustest tulenevaid 
THVsid ja HVÜsid. Artikli 3c lõikes 1 
osutatud ajavahemiku jooksul võivad 
õhusõiduki käitajad kasutada THVsid ja 
HVÜsid kuni 15 % ulatuses saastekvootide 
arvust, mille käitaja peab vastavalt artikli 
12 lõikele 2a tagastama.

1a. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, lubavad 
liikmesriigid igal õhusõiduki käitajal iga 
artikli 11 lõikes 2 osutatud ajavahemiku 
jooksul kasutada III peatüki alusel 
saastekvoote, projektitegevustest 
tulenevaid THVsid ja HVÜsid teatud 
protsendi ulatuses saastekvootide arvust, 
mille peab vastavalt artikli 12 lõikele 2a 
tagastama; see protsent on 50 % 
saastekvootide hulgast, mis esitatakse 
vastavas ajavahemikus enampakkumisele.

Järgnevatel ajavahemikel määratakse 
protsent kindlaks kooskõlas 
projektitegevusest tulenevate THVde ja 

Järgnevatel ajavahemikel määratakse 
protsent kindlaks kooskõlas 
projektitegevusest tulenevate THVde ja 
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HVÜde kasutamise kindlaksmääramise 
menetlusega, osana käesoleva direktiivi 
läbivaatamisest ja võttes arvesse 
rahvusvahelise kliimamuutusterežiimi 
arengut.

HVÜde kasutamise kindlaksmääramise 
menetlusega, osana käesoleva direktiivi 
läbivaatamisest ja võttes arvesse 
rahvusvahelise kliimamuutusterežiimi 
arengut.

Komisjon avaldab kõnealuse protsendi 
vähemalt kuus kuud enne iga artiklis 3c
osutatud ajavahemiku algust.

Komisjon avaldab kõnealuse protsendi 
vähemalt kuus kuud enne iga artikli 11 
lõikes 2 osutatud ajavahemiku algust.

Or. en

Selgitus

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.

In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.

Muudatusettepanek 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 11a – lõige 1a – alapunkt 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

„1a. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, lubavad 
liikmesriigid igal õhusõiduki käitajal iga 
artiklis 3c osutatud ajavahemiku jooksul 
kasutada projektitegevustest tulenevaid 
THVsid ja HVÜsid. Artikli 3c lõikes 1 
osutatud ajavahemiku jooksul võivad 
õhusõiduki käitajad kasutada THVsid ja 
HVÜsid kuni 15 % ulatuses saastekvootide 
arvust, mille käitaja peab vastavalt artikli 
12 lõikele 2a tagastama.

„1a. Kui lõikest 3 ei tulene teisiti, lubavad 
liikmesriigid igal õhusõiduki käitajal iga 
artiklis 3c osutatud ajavahemiku jooksul 
kasutada projektitegevustest tulenevaid 
THVsid ja HVÜsid. Artikli 3c lõikes 1 
osutatud ajavahemiku jooksul võivad 
õhusõiduki käitajad kasutada THVsid ja 
HVÜsid kuni 50 % ulatuses saastekvootide 
arvust, mille käitaja peab vastavalt artikli 
12 lõikele 2a tagastama.
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Or. de

Selgitus

Lennunduse kliimamõju tasakaalustamiseks tuleks ülemaailmse kliimaseisundi tõhusaks 
parandamiseks võimaldada THVde ja HVÜde kasutamise protsenti oluliselt suurendada. 

Muudatusettepanek 72
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2a a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2a a. Kuni ei ole kehtestatud ühenduse 
meetmeid, mis motiveerivad I lisas 
nimetatud lennutegevust teostavate 
õhusõidukite põhjustatud 
lämmastikoksiidi heidet vähendama ja 
tagavad käesoleva direktiiviga võrdselt 
ambitsioonika keskkonnakaitse taseme, 
jagatakse lõike 2a kohaldamisel ja 
erandina artikli 3 punktist a 
süsinikdioksiidi kogus, mida muud kui 
lennunduse saastekvoot või THV või HVÜ 
lubavad õhusõiduki käitajal atmosfääri 
lasta, mõjuteguriga 2.

Or. de

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 41)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 41).
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Muudatusettepanek 73
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14 – punkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Kui sellise nõudeid mittejärgivate 
õhusõidukite käitajate nimekirja 
avaldamine toob välja seaduskuulekate 
õhusõidukite käitajate ilmse 
diskrimineerimisolukorra, võtavad 
liikmesriigid ja komisjon parandavad 
meetmed käesoleva diskrimineerimise 
lõpetamiseks enne kõnealuse artikli lõike 
5 kaalumist. 

Or. en

Muudatusettepanek 74
Urszula Krupa

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16 – punkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 19 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

“Registrite standarditud ja turvatud 
süsteemi käsitleva määrusega tagatakse, 
et õhusõiduki käitajate tagastatavad 
saastekvoodid, THVd ja HVÜd kantakse 
üle Kyoto protokolli esimese 
kohustusteperioodi liikmesriikide 
kõrvaldamiskontodele üksnes ulatuses, 
milles nimetatud saastekvoodid, THVd ja 
HVÜd on vastavuses kõnealuseks 
perioodiks liikmesriikide siseriiklikes 
andmekogudes esitatud heitkoguste 
summaga.”

„Kõnealune määrus võimaldab 
õhusõiduki käitajatel taotleda oma registri 
haldajalt II peatüki alusel välja antud 
saastekvoodi vahetamist saastekvoodi 
vastu, mis on samaväärne III peatüki 
alusel välja antavatega. Haldajad teevad 
sellist vahetust taotluse korral.”

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 18
Direktiiv 2003/87/EÜ
Artikkel 25a – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Kui kolmandate riikide 
lennutranspordiga tegelevaid ettevõtjaid, 
kes pakuvad lennuteenuseid teatud 
geograafilises ulatuses, ei kaasata 
Euroopa süsteemi, ei kaasata sellesse 
süsteemi võrdse kohtlemise tagamiseks ja 
ülemaailmse lahenduse saavutamise 
toetamiseks lennutegevuse tulemusel 
tekkiva heite vähendamiseks ka 
samaväärsetel lennuliinidel 
lennutranspordiga tegelevaid Euroopa 
Liidu ettevõtjaid.

Or. de

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisele seisukohale on vaja 
konkurentsimoonutuste vältimiseks Euroopa lennuettevõtjate ja kolmandate riikide 
lennuettevõtjate vahel kehtestada kolmandate riikide suhtes selged reeglid.

Muudatusettepanek 76
Peter Liese

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt ….* Nad 
teavitavad sellest komisjoni. 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt 6 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva. Nad teavitavad sellest 
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komisjoni. 
* Väljaannete talitus: Palun sisestada kuupäev –
18 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva. 

Or. en

Selgitus

Kliimamuutustega tegelemise hädavajalikkus saab järjest selgemaks, nagu on näiteks välja 
toodud saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli raportites. Seetõttu peaks üleminekuaeg 
olema võimalikult lühike.

Muudatusettepanek 77
Richard Seeber

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – uus alapunkt

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

„Aastaks 2012 lisatakse kõik lennud, mis 
saabuvad lennuväljale või lahkuvad 
lennuväljalt, mis asub selle liikmesriigi 
territooriumil, mille suhtes kohaldatakse 
asutamislepingut“;

„Aastaks 2013 lisatakse kõik lennud, mis
saabuvad lennuväljale või lahkuvad 
lennuväljalt, mis asub selle liikmesriigi 
territooriumil, mille suhtes kohaldatakse 
asutamislepingut“;

Or. de

Selgitus

Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemist, kuhu on lülitatud ka lennundus, oleks 
otstarbekas alustada mitte saastekvootidega kauplemise teise perioodi viimasel aastal, vaid 
uuel perioodil alates 2013. aastast.

Muudatusettepanek 78
Matthias Groote

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – uus alapunkt
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Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Aastaks 2012 lisatakse kõik lennud, mis 
saabuvad lennuväljale või lahkuvad
lennuväljalt, mis asub selle liikmesriigi 
territooriumil, mille suhtes kohaldatakse 
asutamislepingut.

1. jaanuarist 2011 lisatakse kõik lennud, 
mis saabuvad lennujaama või lahkuvad
lennujaamast, mis asub selle liikmesriigi 
territooriumil, mille suhtes kohaldatakse 
asutamislepingut, võttes arvesse 
äärepoolseimate piirkondade ja Euroopa 
mandriosa vaheliste lendude erilist 
olukorda.

Or. de

(Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanek 78)

Selgitus

Esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis vastu võetud muudatusettepanek 
(muudatusettepanek 78).

Muudatusettepanek 79
John Bowis

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – tabel – uus tegevusala – alapunkt a

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

a) lende, mis sooritatakse eranditult muude 
riikide kui liikmesriikide lähetuses viibiva 
valitseva monarhi ja tema lähimate 
pereliikmete, riigipeade, valitsusjuhtide ja 
valitsuse ministrite transpordi eesmärgil, 
kui see on lennuplaanis tõendatud 
asjakohase staatusega; 

a) lende, mis sooritatakse eranditult muude 
riikide kui liikmesriikide lähetuses viibiva 
valitseva monarhi ja tema lähimate 
pereliikmete ning riigipeade transpordi 
eesmärgil, kui see on lennuplaanis 
tõendatud asjakohase staatusega; 

Or. en

Selgitus

Avalik sektor, eelkõige valitsused, peaksid andma positiivset eeskuju. Pakutud eristamine 
oleks täielikult vastuolus enamiku valitsuste põhimõtete ning üldsuse ootustega.
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Muudatusettepanek 80
Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – tabel – uus tegevusala – alapunkt h a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

h a) lende, mida sooritavad õhusõidukid, 
mille maksimaalne stardimass on alla 
20 000 kg või maksimaalne reisijakohtade 
arv alla 20, tingimusel, et nende 
õhusõidukite käitajate suhtes kehtivad 
meetmed, mille kaudu saavutatakse 
samaväärne panus heite vähendamisse 
(või üldistesse heite vähendamise 
eesmärkidesse). 

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepanek 63)

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek näeb ette muudatusettepaneku 63 sisu taaskehtestamise, mille 
Euroopa Parlament võttis vastu esimesel lugemisel 13. novembril 2007. aastal, tagades samal 
ajal sidususe peamise saastekvootidega kauplemise süsteemi läbivaatamisega, et väikeste 
õhusõidukite suhtes kehtiksid alternatiivsed lihtsustatud meetmed, millel oleks vähemalt 
samaväärne mõju keskkonnale saastekvootidega kauplemise süsteemis. 

Muudatusettepanek 81
Edite Estrela

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – tabel – uus tegevusala – alapunkt i a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

i a) lende ELi-väliste territooriumide 
vahel, mis peatuvad äärepoolseimates 
piirkondades, nagu on määratletud 
asutamislepingu artikli 299 lõikes 2.
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Or. en

Selgitus

Äärepoolseimate piirkondade, näiteks Assooride lennujaamades on praegu ja potentsiaalselt 
märkimisväärne liiklus ELi-väliste territooriumide vahel. 

Sellel liiklusel saab kohaliku majanduse jaoks olla tohutu tähtsus, nimelt olemasolevatel 
teedel, nagu näiteks Ammani ja Barbadose vaheline tee läbi Santa Maria Assooridel, või 
võimalikel teedel, nagu näiteks ette nähtud tee Sali (Cabo Verde) ja Bostoni (EUA) vahel läbi 
Assooride. 

Käesolev muudatusettepanek parandab ühise seisukoha tekstiosa, mis ei sisaldunud esimesele 
lugemisele esitatud ettepanekus, kuna komisjoni mõju hindamises (SEC(2006)1684) ei 
arvestatud äärepoolseimate piirkondade liiklusega kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 82
John Bowis

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – tabel – uus tegevusala – alapunkt j

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

j) lende, mis ei ole lennud, mis sooritatakse 
eranditult muude riikide kui ELi 
liikmesriikide lähetuses viibiva valitseva 
monarhi ja tema lähimate pereliikmete, 
riigipeade, valitsusjuhtide ja valitsuse 
ministrite transpordi eesmärgil, ja mida 
sooritab kommertsõhutranspordi teostaja, 
kelle lendude arv kolmel järjestikusel 
neljakuulisel ajaperioodil on vähem kui 
243 lendu perioodi kohta, ja mis ilma 
käesolevat punkti kohaldamata kuuluksid 
antud tegevuse alla 

j) lende, mis ei ole lennud, mis sooritatakse 
eranditult muude riikide kui ELi 
liikmesriikide lähetuses viibiva valitseva 
monarhi ja tema lähimate pereliikmete 
ning riigipeade transpordi eesmärgil, ja 
mida sooritab kommertsõhutranspordi 
teostaja, kelle lendude arv kolmel 
järjestikusel neljakuulisel ajaperioodil on 
vähem kui 243 lendu perioodi kohta, ja mis 
ilma käesolevat punkti kohaldamata 
kuuluksid antud tegevuse alla 

Or. en

Selgitus

Avalik sektor, eelkõige valitsused, peaksid andma positiivset eeskuju. Pakutud eristamine 
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oleks täielikult vastuolus enamiku valitsuste põhimõtete ning üldsuse ootustega. 

Muudatusettepanek 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2003/87/EÜ
I lisa – punkt 2 – tabel – uus tegevusala – alapunkt j a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

j a) kolmandatest riikidest Euroopa Liitu 
saabuvad või Euroopa Liidust 
kolmandatesse riikidesse suunduvad 
lennud, seni kuni kolmandad riigid ei ole 
kaasatud Euroopa Liidu saastekvootidega
kauplemise süsteemi või artiklis 25a 
osutatud samaväärsesse süsteemi.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 25a lõike 3 põhjendust (uus).

Muudatusettepanek 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
I lisa – punkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2003/87/EÜ
IV lisa – B osa – punkt B – neljas lõik

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Nimikoormuse arvutamisel lähtutakse 
järgmisest: 

Nimikoormuse arvutamisel lähtutakse 
järgmisest: 

– reisijate arv tähendab pardal viibivate 
inimeste arvu, välja arvatud 
meeskonnaliikmed;

– reisijate arv tähendab pardal viibivate 
inimeste arvu, välja arvatud 
meeskonnaliikmed; 

– õhusõiduki käitaja võib asjakohaste – õhusõiduki käitaja võib asjakohaste 
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lendude puhul massi ja tasakaalu 
käsitlevates dokumentides sisalduvate 
reisijate ja registreeritud pagasi suhtes 
kohaldada kas tegelikku ehk standardmassi 
või siis vaikeväärtust, mis on 110 kg iga 
reisija ja tema registreeritud pagasi kohta.

lendude puhul massi ja tasakaalu 
käsitlevates dokumentides sisalduvate 
reisijate ja registreeritud pagasi suhtes 
kohaldada kas tegelikku ehk standardmassi 
või siis vaikeväärtust, mis on 100 kg iga 
reisija ja tema registreeritud pagasi kohta.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek näeb ette komisjoni ettepaneku ja nõukogu muudetud Euroopa 
Parlamendi esimese lugemise seisukoha taaskehtestamise.
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