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Valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma (IPCC) viimases raportis tõsteti eriti teravalt 
esile kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise vajadust kliimamuutuse leevendamiseks. 
Endine Maailmapanga peaökonomist Sir Nicholas Stern rõhutas oma aruandes Briti 
valitsusele, et tulevastel aastakümnetel võib meie tegevus põhjustada majandus- ja 
ühiskondliku tegevuse suuremõõtmelise katkemise ohtude tekke, mille mõju sajandi lõpu 
poole ja järgmisel sajandil on võrreldav suurte sõdade ja majandusdepressioonide mõjuga 20.
sajandi esimesel poolel (Sterni aruanne, lk 572).

8.–9. märtsini 2007 toimunud kohtumisel võttis Euroopa Ülemkogu kõnealuses valdkonnas 
vastu üsna ambitsioonika strateegia. Vastavalt rahvusvahelisele kokkuleppele tuleks 2020. 
aastaks vähendada Euroopa Liidu ja teiste tööstusriikide kasvuhoonegaaside heitkogust 30% 
võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. 

On üpris üllatav, et komisjoni ettepanek lennunduse lisamise kohta heitkogustega kauplemise 
süsteemi on ainuke õigusloomega seotud ettepanek kliimamuutuse leevendamiseks, mida 
Euroopa Liidu institutsioonid hetkel kaasotsustamismenetluse raames arutavad.

Viis, kuidas Euroopa Parlament ja teised institutsioonid seda ettepanekut käsitlevad, on seda 
valdkonda puudutava tulevikupoliitika jaoks määrava tähtsusega. 

Kui tõsiselt suhtub Euroopa Liit õigusloome konkreetsemaks muutmisse? 

Kas leiame intelligentse viisi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, ilma et 
õõnestaksime sellega Euroopa tööstuse konkurentsivõimet?

Milline on meie märguanne kolmandatele isikutele?

Kasvuhoonegaasi heitkoguste kasv lennundussektoris on tohutu. Võrreldes 1990. aastaga on 
juba praegu heitkogused kasvanud ligikaudu 100% võrra.1 See on teravas vastuolus Kyoto 
eesmärgiga vähendada heitkoguseid 8% võrra või ELi eesmärgiga vähendada seda 30% võrra 
pärast 2012. aastat. Mõnede väidete kohaselt moodustavad lennunduse heitkogused
kasvuhoonegaaside üldisest heitkogusest „ainult” 3 %2, kuid samas moodustab 
lennundussektori osakaal kogulisandväärtusest 0,6 %.3 Siinkohal ei väidaks aga keegi, et see 
ei ole oluline.
Kõik ELi institutsioonid on äratundmisele jõudnud, et selle probleemiga tuleb tegeleda ja et 
heitkogustega kauplemine on kasulik vahend juhul, kui see on asjakohaselt kavandatud ja 
seda teiste meetmetega sobitatakse.

Komisjoni ettepanek varasemate ELi seisukohtadega võrreldes

Raportöör tunneb kohustust tugineda oma ettepaneku esitamisel Euroopa Parlamendi 
varasematele seisukohtadele kõnealuses valdkonnas. Peamine dokument, mida tuleb arvesse 
võtta, on vaieldamatult Euroopa Parlamendi 2006. aasta juulikuu resolutsioon (Lucase raport), 

  
1 Arvnäitajate aluseks on hästi teada ja kindel 86% (1990–2004) pluss arvnäitaja, mis põhineb keskmisel kasvul 
ajavahemikus 2003–2004 (7,5% aastas) (vt EKA tehnilist raportit 6/2006; Euroopa Statistikaameti 
uudisteväljaanne 11/2007).
2 Vt KOM(2005)459.
3 Euroopa Statistikaamet, Statistika fookuses 37/2005: Õhutranspordisektor Euroopa Liidus. 
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mida toetas rohkem kui 80 protsendiline enamus (poolthääli: 439, vastuhääli: 74). Teiselt 
poolt ei saa aga tähelepanuta jätta ka teisi dokumente, nagu näiteks 2006. aasta detsembris 
koostatud Morgani raportit ja 2007. aasta veebruarikuu resolutsiooni kliimamuutuse kohta. 

2006. aasta juulikuu resolutsiooni olulisim lõik on raportööri arvates see, mille kohaselt tuleb 
need poliitikavahendid valida selliselt, et tagada kasvuhoonegaaside heitkoguste võimalikult 
suur vähenemine ja samas minimaalne konkurentsi moonutamine Euroopas asuvate 
lennuettevõtjate ja väljaspool ELi tegutsevate lennuettevõtjate vahel ning ebaausa konkurentsi 
vähenemine õhutranspordisektori ja muude transpordisektorite vahel ELis (vt Euroopa 
Parlamendi resolutsiooni lõiget 2).

Olemasolevat heitkogustega kauplemise süsteemi kritiseerivad teravalt peaaegu kõik 
sidusrühmad. On väga oluline süsteem uuesti läbi vaadata ja lennunduse lisamisel osa 
raskekaalulisi vigu parandada.

Eraldamismeetod

Üks olemasoleva heitkogustega kauplemise süsteemi olulisimaid puudusi on tasakaalustatud 
eraldamismeetodi puudumine. Käimasolev vaidlus paljude liikmesriikide ja komisjoni vahel 
riiklike jaotamiskavade üle näitab, et kriteeriumid ei ole piisavalt selged. Liikmesriigiti täiesti 
erinevad eraldamismeetodid põhjustavad konkurentsi moonutamist ja peaaegu kõik 
liikmesriigid on eraldanud liiga palju saastekvoote. Komisjon reageeris niisugusele 
põhjalikule kriitikale ja esitas lennunduse tasakaalustatud eraldamismeetodi ettepaneku. See 
on vajalik ka rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni poolt kehtestatud rahvusvaheliste 
nõuete järgimiseks. Komisjoni ettepanekus nähakse ette võrdlusaluste ja enampakkumise 
kombineerimine, kusjuures suurem osa sertifikaatidest antakse välja võrdlusalustele tuginedes 
ning enampakkumise teel eraldatakse esimeses etapis (2011–2012) ainult 3% sertifikaatidest.
Euroopa Parlament palus oma 2006. aasta juulikuu resolutsioonis rakendada üksnes
enampakkumise põhimõtet. Teiselt poolt esitas parlament juba mõningaid tagavarastrateegia 
olulisi elemente, nii et näib olevat võimalik saavutada kompromiss parlamendi 2006. aasta 
juulis esitatud seisukoha ja komisjoni ettepaneku vahel. Esiteks peavad aga 
parlamendikomisjon ja parlament tervikuna otsustama, missuguseid võrdlusaluseid 
kasutatakse ja teiseks mil määral tuleks rakendada enampakkumist.

Enampakkumise teel tekkinud raha kasutamine

Väga oluline küsimus – eelkõige süsteemile üldsuse toetuse tagamise seisukohalt – on, kuidas
tuleks kasutada enampakkumise teel tekkinud raha. Komisjoni ettepanekus nähakse ette, et 
raha kasutatakse üksnes kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist tagavate meetmete 
võtmiseks või kliimamuutusega kohanemiseks. Lucase raportis tegi ENVI komisjon 
ettepaneku kasutada raha keskkonnasõbralike transpordisüsteemide kulude vähendamiseks. 
Siinkohal tuleks nentida, et nt raudtee-ettevõtted on juba heitkogustega kauplemisse kaasatud 
ja nad maksavad elektrimaksete näol palju raha. Enamus liikmesriike on kehtestanud tasud, 
maksud ja muud meetmed, mis koormavad keskkonnasõbralikke transpordisüsteeme, nagu 
näiteks bussiliiklust. Oma 2007. aasta veebruarikuu resolutsioonis kliimamuutuse kohta tegi 
parlament ettepaneku kasutada enampakkumisel kogunenud raha muude koormuste 
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vähendamiseks, et kodanike üldine koormus ei suureneks. Raportöör kavatseb teha 
samasuunalise ettepaneku.

Kehtivusala ja algusaeg

Pärast pikka ja loomulikult vastuolulist arutelu tegi komisjon ettepaneku lisada kõik ELi 
sisesed lennud alates 1. jaanuarist 2011. Ülejäänud ELi lennujaamadest lahkuvate või 
nendesse saabuvate lendude suhtes, nt London-New York või Pariis-Istanbul, hakkaksid need 
nõuded kehtima alles 2012. aastal. Euroopa Parlament palub esimeses sammuna lisada 
algusest peale kõik ELi maanduvad ja sealt lahkuvad lennud. Peaksime võimalikult kiiresti 
töötama välja kogu maailma hõlmava süsteemi ja tuleb kontrollida, kas sellesse süsteemi 
oleks juba algusest peale võimalik kaasata ka osa naaberriike, nagu näiteks Norra ja Šveits.

Parlamendikomisjon ja parlament peavad leidma vastuse küsimusele, millal see süsteem tööle 
peaks hakkama. Osa sidusrühmi on arvamusel, et süsteem tuleks käivitada alles 2013. aastal, 
kuna siis algab Kyoto protokolli kohustuste teine periood. Praktilistel põhjustel on esimene 
võimalik algusaeg 2010. aasta.

Piirmäär

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada piirmäära, mis põhineb 100% keskmistest heitkogustest 
ajavahemikus 2004–2006. Euroopa Parlament palub oma resolutsioonis kehtestada "range 
piirmäära" ja nendib, et piirmäära kindlaks määramisel tuleks võtta arvesse Kyoto eesmärki.
Osa sidusrühmi tõlgendab parlamendi seisukohta kui üleskutset 8% vähendamisele, võttes 
aluseks 1990. aasta heitkoguste taseme. See tähendaks tegelikult vähendamist rohkem kui 
50% võrra, võrreldes keskmiste heitkogustega ajavahemikus 2004–2006, sest heitkogused 
suurenesid 100% võrra 1990. aasta ja ajavahemiku 2004–2006 vahel. Raportöör ei usu, et nii 
ambitsioonika piirmäära järgimine oleks realistlik. Samas nenditakse ka, et piirmäär, mis on 
rangem kui 100% kasv pärast 1990. aastat, on vajalik süsteemi usaldusväärsuse seisukohalt ja 
oleks õiglane teiste sektorite suhtes.

Sobiva piirmäära küsimust tuleb veel väga intensiivselt arutada. 

Avatud või suletud süsteem

Komisjon teeb ettepaneku lennunduse jaoks eraldi süsteemi mitte luua, vaid lisada lennundus 
täielikult ja ilma suuremate piiranguteta olemasolevasse ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi. See on Euroopa Parlamendi 2006. aasta juulikuu seisukohaga vastuolus, kus 
parlament teeb ettepaneku võtta kasutusele lennunduse jaoks eraldi ettenähtud süsteem. 
Teiselt poolt on parlament juba esitanud oma uue seisukoha ja teeb ettepaneku, et kui 
lennundus peaks lõpuks laialdasema heitkogustega kauplemise süsteemiga liituma, tuleb 
kohaldada eritingimusi tagamaks, et see ei moonuta turgu vähem kaitstud sektorite kahjuks: 
lennundusel turult osta lubatavate saastekvootide piirmäära ja nõuet heitkoguste 
vähendamiseks teatud osa võrra ilma ostu-müügita, enne kui ta tohib heitelubasid osta (vt 
Euroopa Parlamendi resolutsiooni lõiget 28).
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Kordistajate kasutusele võtmine 

Pärast ilmsete sisearutelude toimumist teeb komisjon ettepaneku lennundussektori heitkoguste 
puhul kordistajaid mitte sisse viia. Mitmed sidusrühmad nõudsid sellise kordistaja 
kasutuselevõtmist eesmärgiga võtta arvesse, et lennunduse tekitatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste mõju on palju suurem kui üksnes CO2 mõju. Parlament nõudis oma 
resolutsioonis, et lennunduse täielikku kliimamõju arvestatakse heitkogustega kauplemise 
süsteemis.

Tuleb kontrollida, kas praegune teaduslik tase võimaldab määrata selgelt kindlaks täieliku 
kliimamõju näitajad ja kas on asjakohane tegeleda nende mõjuga heitkogustega kauplemise 
süsteemi raames või oleksid muud meetmed asjakohasemad.

Täiendavad meetmed

Parlamendi 2006. aasta juulikuu resolutsiooni põhjal on selge, et heitkogustega kauplemine ei 
ole kõnealuse probleemi ainus lahendus. Oluline täiendav meede, mis ei asenda heitkogustega 
kauplemist, vaid seda pigem toetab, on parem lennuliikluse korraldamine. Komisjon ja 
parlament on seda mitmeid kordi palunud teha. Tuleb kontrollida, kuidas oleks võimalik 
sundida liikmesriike leidma asjakohane kiire lahendus.

Erandid valitsuse lendudele 

Poliitiliselt väga oluline punkt on komisjoni ettepanek erandite tegemise kohta valitsuse 
lendudele. Tuginedes seisukohale, et avalik sektor ja eriti poliitikud peavad olema teerajajad 
ja näitama head eeskuju, tõid valitsuse lendude suhtes kehtestatud erandid endaga kaasa 
üldsuse õigustatud protesti. Raportöör on arvamusel, et on asjakohane see erand tühistada.


