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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi
(KOM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0818)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0011/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 8 A (uus)

(8 a) Peale majanduslike vahendite 
omavad märkimisväärset heitkoguste 
vähendamise potentsiaali ka 
tehnoloogilised ja operatiivsed 
parandused, mida tuleks praegu 
minevikuga võrreldes rohkem kohaldada. 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Heitkoguste vähendamise eesmärgi saavutamiseks peab lennutegevuse puhul 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem olema osa ülemaailmsest 
strateegiast, mis peaks sisaldama eelkõige uute tehnoloogiate rakendamist ja uute asjaomaste 
infrastruktuuride loomist.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 8 B (uus)

(8 b) Tõhusam lennuliikluse 
korraldamine võib vähendada 
kütusetarbimist kuni 12% ja aidata nii 
kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisele. Seetõttu tuleks ühtse 
Euroopa taeva projekti ja projekti SESAR 
rakendada võimalikult kiiresti. Eelkõige 
on Euroopa institutsioonidel ja 
liikmesriikidel täita oluline roll, et luua 
asjaomaste õhuruumi kasutajatega 
konsulteerides kiiresti ja kindlatel alustel 
funktsionaalsed õhuruumiosad ning 
paindlike õhuruumiosade ja paindliku 
õhuruumi kasutamise mõiste.

Selgitus

Ühtse Euroopa taeva / tõhusama lennuliikluse korraldamise uuringud on käivitatud 
majanduslikel ja transpordipoliitikaga seotud põhjustel. Kuid ühtne Euroopa taevas / 
tõhusam lennuliikluse korraldamine oleks ka kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise 
projekt. Seetõttu peaks liikmesriikidelt ja nõukogult tungivalt nõudma selle võimalikult kiiret 
rakendamist.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 8 C (uus)

(8 c) Teadusuuringud ja tehnoloogia on 
innovatsiooni võtmeks. Euroopa 
institutsioonid toetavad jätkuvalt 
seitsmenda teadusuuringute 
raamprogrammi tehnoloogiaalgatust 
„Puhas taevas”, mille eesmärk on 
radikaalselt parandada õhutranspordi 
keskkonnamõju ja kõrvaldada 
keskkonnasaaste kasvuhoonegaaside 
vähendamise abil.
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Selgitus

Uue vahendi, ühise tehnoloogiaalgatuse sisseviimisega seitsmendasse raamprogrammi püüab 
Euroopa Liit suurendada erainvesteeringuid Euroopa teadusuuringutesse ja kiirendada uute 
tehnoloogiate väljaarendamist ning nende siiret Euroopa toodetesse. Spetsiaalselt 
õhutranspordi keskkonnamõju vähendamiseks välja töötatud ühist tehnoloogiaalgatust 
(„Puhas taevas”) tuleks tugevalt toetada.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 8 D (uus)

(8 d) Lennujaamadele, eriti piirkondlikele 
lennujaamadele ette nähtud toetused 
tekitavad kasvuhoonegaaside heitkoguste 
osas vale motivatsiooni. Seetõttu tuleb 
komisjonil rangelt kohaldada 
konkurentsiõigust ja nimetatud toetused 
järk-järgult kõrvaldada.

Selgitus

Paljud kohalikud või piirkondlikud omavalitsused toetavad lennujaamu. Mõned 
odavlennuettevõtjate pakkumised eksisteerivad ainult tänu nimetatud toetustele. See paneb 
teised lennuettevõtjad ebasoodsasse olukorda ja tekitab kunstlikku õhuliiklust, mis ilma 
toetusteta ei eksisteeriks. Nimetatud toetuste kõrvaldamine oleks seega vajalik ka 
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramise seisukohast. 

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 11

(11) Alates 2011. tuleks lisada ühenduse 
lennujaamade vaheliste lendude 
heitkogused ühenduse süsteemi. Alates 
2012. aastast tuleks lisada kõigi ühenduse 
lennujaamadest väljuvate ja neisse 
saabuvate lendude tekitatud heitkogused. 
Seega võib ühenduse süsteem olla 
eeskujuks süsteemi ülemaailmsele 
laiendamisele. Kui kolmas riik võtab 
asjaomasest riigist väljuvate ja ühenduse 
lennujaamas maanduvate lendude 
kliimamõju vähendamiseks vastu 
meetmeid, mis on vähemalt võrdsed 
käesoleva direktiivi nõuetega, tuleks 
ühenduse süsteemi ulatust muuta, arvates 
asjaomasest välja need lennud, mis sellest 

(11) Alates 2010. aastast tuleks lisada 
kõigi ühenduse lennujaamadest väljuvate 
ja sinna saabuvate lendude heitkogused 
ühenduse süsteemi. Seega võib ühenduse 
süsteem olla eeskujuks süsteemi 
ülemaailmsele laiendamisele. 
Kliimamuutused on ülemaailmne nähtus, 
mis vajab ülemaailmseid lahendusi. 
Ühendus peab kõnealust direktiivi 
oluliseks esimeseks sammuks. ELi 
mittekuuluvad pooled on kutsutud oma 
ideesid arutellu lisama, et kõnealust 
poliitilist vahendit edasi arendada. 
Kolmandate huvitatud isikute arvamuste 
ärakuulamiseks peaks komisjon käesoleva 
direktiivi rakendamise eel ja rakendamise 
ajal nendega alalises kontaktis olema. Kui 
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riigist ühendusse saabuvad. Euroopa Liit lepib kolmanda poolega 
kokku ühises süsteemis, millel on 
keskkonna jaoks vähemalt sama 
positiivsed mõjud nagu käesoleval 
direktiivil, võib komisjon teha direktiivi 
muudatusettepaneku. Igal juhul võib 
komisjon teha ettepaneku, et 
kolmandatest riikidest saabuvad lennud ei 
kuulu süsteemi alla, kui kolmas riik on 
kehtestanud süsteemi, mis avaldab 
keskkonnale vähemalt samasugust mõju 
nagu käesolev direktiiv.

Selgitus

Ainult süsteem, mis hõlmab võimalikult kiiresti kontinentidevahelisi lende, suudab 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Kuid ka see on üksnes 
esimeseks sammuks. EL peaks läbi rääkima kolmandate pooltega, et hõlmata nad võimalikult 
kiiresti ülemaailmse süsteemiga (vt muudatusettepanek 12 ja 21).

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 12

(12) Lennundus mõjutab kliimat 
süsinikdioksiidi, lämmastikoksiidide, 
veeauru ja sulfaadi- ning tahmaosakeste
eraldumise kaudu. Valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul on 
lennunduse kogumõju hetkel kaks kuni neli 
korda suurem kui senine süsinikdioksiidi 
heite mõju üksi. Hiljutised ühenduse 
teadusuuringud näitavad, et lennunduse 
kogumõju on ligi kaks korda suurem kui 
süsinikdioksiidi avaldatav mõju üksi. Siiski 
ei võta ükski neist hinnangutest arvesse 
kiudpilvede võrdlemisi ebaselget mõju. 
Asutamislepingu artikli 174 lõike 2 
kohaselt peab ühenduse keskkonnapoliitika 
rajanema ettevaatuspõhimõttel, mistõttu
tuleks lennunduse mõjuga tegeleda 
võimalikult suures ulatuses. Vaja oleks 
pragmaatilist ja ettevaatlikku 
lähenemisviisi, et poolelioleva teadusliku 
arengu käigus välja töötada sobivamaid 
parameetreid erinevate mõjude 
võrdlemiseks. Lämmastikoksiidide heiteid 
käsitletakse muudes komisjoni esitatavates 

(12) Lennundus mõjutab kliimat 
süsinikdioksiidi, lämmastikoksiidide, 
veeauru ja sulfaadi- ning tahmaosakeste 
eraldumise kaudu. Valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma hinnangul on 
lennunduse kogumõju hetkel kaks kuni neli 
korda suurem kui senine süsinikdioksiidi 
heite mõju üksi. Hiljutised ühenduse 
teadusuuringud näitavad, et lennunduse 
kogumõju on ligi kaks korda suurem kui 
süsinikdioksiidi avaldatav mõju üksi. Siiski 
ei võta ükski neist hinnangutest arvesse 
kiudpilvede võrdlemisi ebaselget mõju. 
Asutamislepingu artikli 174 lõike 2 
kohaselt peab ühenduse keskkonnapoliitika 
rajanema ettevaatuspõhimõttel, mistõttu 
tuleks lennunduse mõjuga tegeleda 
võimalikult suures ulatuses. Vaja oleks 
pragmaatilist ja ettevaatlikku 
lähenemisviisi, et poolelioleva teadusliku 
arengu käigus välja töötada sobivamaid 
parameetreid erinevate mõjude 
võrdlemiseks. Lämmastikoksiidide heiteid 
käsitletakse muudes komisjoni esitatavates 
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õigusaktides. õigusaktides. Lennuliikluse korraldamise 
ametiasutused peaksid lennutrajektooride 
muudatuste abil rakendama tõhusaid 
meetmeid, mis aitaksid vältida taevas 
lennuki jälgede ja kiudpilvede 
moodustumist, eelkõige tagades, et 
lennukid väldivad nende alade läbimist, 
kus konkreetsete atmosfääritingimuste
tõttu võib nimetatud pilvede tekkimist 
ennustada.

Selgitus

Teadlased on jõudnud üksmeelsele arvamusele, et lennundussektori kliimamõju ei piirdu 
üksnes süsinikdioksiidi heitkogustega. Lennukite tekitatud jälgedest moodustuda võivad
kiudpilved sulgevad soojuse Maa atmosfääri ja aitavad nii kaasa ülemaailmsele 
soojenemisele.

Muudatusettepanek 7
PÕHJENDUS 13

(13) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks sätestada ühtlustatud 
eraldamismeetodid. Selleks et tagada 
uutele õhusõiduki käitajatele ligipääs 
turule, eraldatakse teatud osa 
saastekvootidest enampakkumisel, mis on 
kooskõlas komisjoni poolt välja 
töötatavate eeskirjadega. Tegevuse 
lõpetanud õhusõiduki käitajatele tuleks 
jätkata saastekvootide eraldamist selle 
perioodi lõpuni, mille jaoks on tasuta 
saastekvoodid juba eraldatud.

(13) Konkurentsimoonutuste vältimiseks 
tuleks sätestada ühtlustatud 
eraldamismeetodid. Selleks et tagada 
uutele õhusõiduki käitajatele ligipääs 
turule, eraldatakse teatud osa 
saastekvootidest enampakkumisel. 

Selgitus

Õigusakt ei peaks julgustama õhusõiduki käitajaid oma tegevust lõpetama.

Muudatusettepanek 8
PÕHJENDUS 14 

(14) Lennundusel on oma osa 
inimtegevuse põhjustatud üldistes 
kliimamuutustes. Saastekvootide 
enampakkumise tulusid tuleks kasutada 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 

(14) Keskkonnasõbralike 
transpordiliikide, nagu näiteks bussi- ja 
raudteetranspordi suhtes kohaldatakse 
kõrgeid makse ja tasusid, mõnedes 
liikmesriikides isegi keskkonnamakse. 
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leevendamiseks, kliimamuutuste 
mõjudega kohanemiseks, leevendamis- ja 
kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevuse rahastamiseks ning 
süsteemi halduskulude katmiseks. 
Enampakkumise tuludega tuleks 
rahastada eelkõige annetusi ülemaailmse 
energiatõhususe ja taastuvenergia fondile 
ning meetmeid metsade hävitamise 
ärahoidmiseks ja kohandumise 
hõlbustamiseks arengumaades. 
Enampakkumise 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.

Raudteetransport on juba 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kaasatud, tulenevalt asjaolust, et tema 
peamiseks energiaallikaks on elekter. 
Seetõttu tuleks enampakkumise tulusid 
kasutada keskkonnasõbralike 
transpordiliikide, nagu näiteks bussi- ja 
raudteetransport, suhtes kohaldatavate 
maksude ja tasude alandamiseks. 
Liikmesriigid peaksid püüdma mitte 
suurendada oma kodanike 
maksukoormust.

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et kodanike ja majanduse üldist maksukoormust ei peaks suurendama. 
Keskkonnasõbralike transpordiliikide suhtes kohaldatavad maksud ja tasud on 
märkimisväärselt kõrged ja neid tuleks õige motiveerimise nimel alandada.

Muudatusettepanek 9
PÕHJENDUS 15 A (uus)

(15 a) Praeguse saastekvootidega 
kauplemise süsteemi tulemusena on 
energiamahukas tööstus juba 
märkimisväärselt kõrgete süsinikdioksiidi
hindade tõttu surve all. Kui süsteemi 
lisatakse veel üks oluline sektor, mis peab 
heitmelube ostma, tekib tõsine 
süsinikdioksiidiheite oht. Et hoida ära 
energiamahuka tööstuse, näiteks 
tsemendi-, lubjakivi- ja terasetööstuse, 
süsinikdioksiidiheidet, kaalub komisjon 
erinevaid valikuvõimalusi, nagu näiteks 
valdkondlikud eesmärgid või piirimaksude 
kohandamine, ja avaldab enne 2008. 
aasta lõppu aruande selle kohta, kuidas 
küsimust peaks käsitlema.
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Selgitus

Euroopa Parlament taotles lennundusele eraldi süsteemi. Üks põhjusi oli asjaolu, et 
energiamahukat tööstust tuleb kaitsta ohu eest, et lennundussektor ostab kõik nende vajalikud 
load ning tsemendi-, lubjakivi- ja terasetööstus ei saa Euroopa Liidus enam areneda. 
Komisjon ei järginud Euroopa Parlamendi nõuannet. Seetõttu tuleb käsitleda muid 
energiamahukat tööstust kaitsvaid meetmeid.

Muudatusettepanek 10
PÕHJENDUS 15 B (uus)

(15 b) Peegeldamaks olukorda, et 
õhusõiduki käitajad ei saa umber lülituda 
alternatiivsete (taastuvate) energiaallikate 
kasutamisele, peab heitkoguste piiramine 
lennundussektori puhul olema palju 
leebem kui teiste heitkogustega 
kauplevate sektorite puhul.

Selgitus

Muud sektorid on kohustatud vähendama heitkoguseid võrreldes 1990. aasta tasemega. Kuna 
lennundusest pärinevad heitkogused on sellest ajast saadik kahekordistunud, võidakse 
lennundussektorile määrata üle 50% suurune vähendamiskohustus. See ei ole tehniliselt 
võimalik.

Muudatusettepanek 11
PÕHJENDUS 21

(21) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
õigus võtta vastu meetmeid selliste 
saastekvootide enampakkumisele 
panemiseks, mida ei pea tasuta välja 
andma ning selliste I lisas loetletud 
lennutegevuste muutmiseks, mille puhul 
kolmas riik kehtestab meetmeid 
lennunduse kliimamõju vähendamiseks. 
Kuna kõnealused meetmed on 
üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta 
kõnealust direktiivi teisejärgulisi elemente 
ning täiendada seda uute teisejärguliste 
elementide lisamise või muutmisega, 
tuleks need vastu võtta vastavalt 
regulatiivkomitee menetlusele koos otsuse 
1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga.

välja jäetud
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Selgitus

Saastekvootide enampakkumiste suurenevat arvu tuleb reguleerida direktiivis (vrd 
muudatuseettepanek 13). Ka direktiivi hilisem kohandamine kolmandate riikide või 
kolmandatest riikidest pärit rühmade meetmetega tuleb läbi vaadata kaasotsustamismenetluse 
raames (vrd muudatusettepanek 14).

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikkel 3b (direktiiv 2003/87/EÜ)

1. Ajavahemikul 01.01.2011–31.12.2012 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
koguhulk 100% iga aasta varasemate 
lennunduse heitkoguste summast.

1. Ajavahemikul 01.01.2010–31.12.2012 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
koguhulk 90% iga aasta varasemate 
lennunduse heitkoguste summast.

2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud 
ajavahemikul, mis algab 01.01.2013, 
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 01.01.2013, 
moodustab õhusõiduki käitajatele 
eraldatavate lennunduse saastekvootide 
üldkogus 90% varasematest lennunduse 
heitkogustest korrutatuna kõnealusesse 
ajavahemikku jäävate aastate arvuga. 

3. Artikli 11 lõikes 2 osutatud kolmandal 
ajavahemikul ja igal järgneval 
ajavahemikul moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate lennunduse 
saastekvootide üldkogus 100%
varasematest lennunduse heitkogustest 
korrutatuna kõnealusesse ajavahemikku 
jäävate aastate arvuga. 

3. Artikli 11 lõikes 2 osutatud kolmandal 
ajavahemikul ja igal järgneval 
ajavahemikul moodustab õhusõiduki 
käitajatele eraldatavate lennunduse 
saastekvootide üldkogus 90% varasematest 
lennunduse heitkogustest korrutatuna 
kõnealusesse ajavahemikku jäävate aastate 
arvuga. Järgnevatel ajavahemikel 
eraldatavate saastekvootide kogust 
võidakse komisjoni ettepanekul veelgi 
vähendada, kui rahvusvahelised või ELi 
kliimapoliitika alased eesmärgid nõuavad 
kliimamuutusi põhjustavate gaaside 
edasist vähendamist.

4. Komisjon teeb parimatele 
kättesaadavatele andmetele tuginedes 
otsuse varasemate lennunduse heitkoguste 
kohta kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. 

4. Komisjon teeb parimatele 
kättesaadavatele andmetele tuginedes 
otsuse varasemate lennunduse heitkoguste 
kohta kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. 

Selgitus

If adopted, the starting date of 1 January 2010 applies throughout the text. (See amendments 
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5 and 21)

The European Union has committed itself to reducing greenhouse gas emissions by 8% 
compared to the 1990 level until 2012. Until 2020 they should be reduced by about 20% and 
if there is an international agreement even by about 30%. If this level of ambition would be 
transmitted to the aviation sector, which has doubled its emissions since 1990, a reduction of 
about more than 50% until 2012 should be obliged to the sector. Because of the technical 
measures available this is completely unrealistic. But to show at least some more fairness to 
the other sectors and to increase the level of ambition, a small reduction of emissions should 
be obliged to the aviation sector.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 3c lõige 1 (Direktiiv 2003/87/EÜ)

1. Artikli 3b lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse teatav protsent
saastekvootidest enampakkumisele. 
Kõnealune protsent vastab III. peatüki 
kohaselt asjaomaseks ajavahemikuks 
liikmesriikide riiklikes saastekvootide 
eraldamise kavades esitatud keskmisele 
protsendile, sealhulgas enampakkumine.

1. Artikli 3b lõikes 1 osutatud 
ajavahemikul pannakse 50%
saastekvootidest enampakkumisele. 

Selgitus

Even though it is a big step forward that the Commission wants to allocate most of the 
allowances by benchmark and not by grandfathering, all kinds of free allocation have 
disadvantages. It depends on the benchmarks chosen which kind of business model will be 
favoured. The Commission proposal does not include enough room for newcomers which are 
important to promote innovations in the aviation sector. Free allocation has led to windfall 
profits in the companies already participating in the emissions trading scheme. It cannot be 
excluded that windfall profits will occur in the aviation sector. Significant parts of allowances 
being allocated by auctioning would avoid these problems.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 3c lõige 2 (direktiiv 2003/87/EÜ)

2. Tulevastel perioodidel võetakse
enampakkumisele esitatava protsendi
puhul arvesse käesoleva direktiivi üldist 
läbivaatamist.

2. Tulevastel perioodidel võidakse lõikes 1 
osutatud enampakkumisele esitatavat 
protsenti suurendada, võttes arvesse 
käesoleva direktiivi üldist läbivaatamist. 
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Selgitus

Enampakkumisele esitatav protsent ei peaks olema alla 50%. 

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 3c lõige 3 (direktiiv 2003/87/EÜ)

3. Komisjon võtab vastu määruse, millega 
kehtestatakse üksikasjalikud sätted 
liikmesriikide poolt selliste saastekvootide 
enampakkumisel müümise kohta, mida ei 
pea lõigete 1 ja 2 kohaselt tasuta välja 
andma. Iga liikmesriigi poolt igal 
ajavahemikul enampakkumisel 
müüdavate saastekvootide arv on 
proportsionaalne liikmesriigi osaga 
võrdlusaastal kõigile liikmesriikidele 
omistatud lennunduse heitkoguste 
koguhulgast, millest on teatatud vastavalt 
artikli 14 lõikele 3 ja mida on kontrollitud 
vastavalt artiklile 15. Artikli 3b lõikes 1 
osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on 
2010 ning iga järgneva artiklis 3b 
osutatud ajavahemiku võrdlusaasta on 
kalendriaasta, mis lõpeb 24 kuud enne 
selle ajavahemiku algust, mida 
enampakkumine hõlmab. 

välja jäetud

Kõnealune määrus, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi teisejärgulisi 
elemente seda täiendades, võetakse vastu 
vastavalt regulatiivkomitee menetlusele 
koos artikli 23 lõikes 2a sätestatud 
kontrolliga.

Selgitus

Enampakkumisele esitatav protsent tuleks kehtestada mitte komiteemenetluse, vaid komisjoni 
ja nõukogu kaasotsustamismenetluse teel. Vt muudatusettepanek 12.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 3c lõige 4 (direktiiv 2003/87/EÜ)

4. Lõikega 3 kooskõlas teostatavate
lennunduse saastekvootide enampakkumise 

4. Lennunduse saastekvootide 
enampakkumise tulusid kasutatakse 
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tulusid kasutatakse kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks, 
kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks, 
leevendamis- ja kohanemisprotsessiga 
seotud teadus- ja arendustegevuse 
rahastamiseks ning haldava liikmesriigi 
kulude katmiseks, mis tulenevad 
käesolevast direktiivist. Liikmesriigid 
teavitavad komisjoni käesoleva lõike 
kohaselt võetud meetmetest.

keskkonnasõbralike transpordiliikide, 
nagu näiteks raudtee- ja bussitranspordi 
suhtes kohaldatavate maksude ja tasude 
alandamiseks. Liikmesriigid püüavad 
mitte tõsta oma kodanike üldist 
maksukoormust.

Selgitus

Tuleb teha selgeks, et kodanike ja majanduse üldist maksukoormust ei peaks suurendama. 
Keskkonnasõbralike transpordiliikide suhtes kohaldatavad maksud ja tasud on 
märkimisväärselt kõrged ja neid tuleks õige motiveerimise nimel alandada.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 3d lõike 3 punkt b (uus) (direktiiv 2003/87/EÜ)

b) saastekvootide arv, mis eraldatakse 
asjaomaseks ajavahemikuks vastavalt 
artiklile 3c tasuta ning;

välja jäetud

Selgitus

Enampakkumisele esitatav protsent tuleks kehtestada mitte komiteemenetluse, vaid komisjoni 
ja nõukogu kaasotsustamismenetluse teel. Vt muudatusettepanek 12.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 1 PUNKTI 8 ALAPUNKT B A (uus)
Artikli 12 lõige 2 b (uus) (direktiiv 2003/87/EÜ)

b a) lisatakse järgmine lõige 2 b:
„2 b. Juhul kui 1. jaanuariks 2010 ei ole 
kehtestatud ühenduse meetmeid, mis 
motiveeriksid lämmastikoksiidide 
heitkoguste vähendamist I lisas loetletud 
lennutegevusi teostavatelt lennukitelt, siis 
jagatakse lõike 2a eesmärgil ja erandina 
artikli 3 punktist a süsinikdioksiidi kogus, 
mida muud kui lennunduse saastekvoot 
või tõendatud heitkoguste vähendamise
ühikute (CER) või heitkoguste 
vähendamise ühikute (ERU) load lubavad 
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õhusõiduki käitajal välja paisata, 
mõjuteguriga 1,5.”

Selgitus

Värskete teaduslike andmete toel on teada, et lämmastikoksiidide heitmed mõjutavad kliimat. 
Sellest võib järeldada, et lennundusest pärineva lämmastikoksiidi mõju kliimale on 1,5 korda 
suurem kui oleks ainult süsinikdioksiidi mõju. Lämmastikoksiidi kliimat soojendavat mõju 
tuleb käsitleda käesolevas direktiivis, kuni ei ole kehtestatud muid konkreetseid meetmeid.

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 1 PUNKT 16

Artikli 25a lõige 1 (uus) (direktiiv 2003/87/EÜ)

Kui kolmas riik võtab asjaomasest riigist 
väljuvate ja ühenduses maanduvate 
lendude kliimamõju vähendamiseks 
meetmeid, mis on vähemalt võrdsed 
käesoleva direktiivi nõuetega, muudab 
komisjon käesolevat direktiivi, nähes ette 
asjaomasest riigist saabuvate lendude 
väljaarvamise I lisas loetletud 
lennutegevuste seast alates artiklis 3b 
osutatud järgmisest ajavahemikust.

Kui kolmas riik võtab asjaomasest riigist 
väljuvate ja ühenduses maanduvate 
lendude kliimamõju vähendamiseks 
meetmeid, mis on vähemalt võrdsed 
käesoleva direktiivi nõuetega, muudab 
komisjon käesolevat direktiivi, et vältida 
dubleerivat arvestamist ja tagada võrdne 
kohtlemine.

Selgitus

Juhul kui kolmandad riigid loovad samuti oma süsteemi, tuleb tagada, et seda võetakse 
arvesse Euroopa süsteemis. Saabuvate lendude kasutamise vähendamine on seotud üksnes 
ELi süsteemiga. Sõnastuse muutmine võimaldab kohandamist topeltandmeid vältides.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 2 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Kui ELi mittekuuluvad riigid või 
riikide rühmad lepivad Euroopa Liiduga 
kokku ühises saastekvootidega 
kauplemise süsteemis, mis avaldab 
vähemalt samasugust mõju kui käesolevas 
direktiivis käsitletud süsteem, võib 
komisjon teha käesoleva direktiivi 
muudatusettepaneku, et kohandada 
direktiivi ühise süsteemi eeskirjadega.
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Selgitus

Direktiivi ettepanekus tuleb teha selgeks, et Euroopa Liit ei nõua oma süsteemi loomist, vaid 
kliima kaitsmiseks keskkonnameetmete võtmist.

Muudatusettepanek 21
LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT B

I lisa lõige 2 (direktiiv 2003/87/EÜ)

2011. aastaks lisatakse lennutegevuste 
hulka üksnes lennud, mis väljuvad 
lennujaamast ja saabuvad lennujaama, mis 
asuvad liikmesriigi territooriumil, mille 
suhtes kohaldatakse asutamislepingut. 
Alates 1. jaanuarist 2012 lisatakse kõik 
lennud, mis väljuvad lennujaamast ja 
saabuvad lennujaama, mis asuvad 
liikmesriigi territooriumil, mille suhtes 
kohaldatakse asutamislepingut.

Alates 2010. aastast lisatakse 
lennutegevuste hulka lennud, mis väljuvad 
lennujaamast ja saabuvad lennujaama, mis 
asuvad liikmesriigi territooriumil, mille 
suhtes kohaldatakse asutamislepingut,
samuti lennud, mis saabuvad lennujaama 
või väljuvad lennujaamast, mis asuvad 
liikmesriigi territooriumil, mille suhtes 
kohaldatakse asutamislepingut.

Selgitus

Ainult süsteem, mis hõlmab võimalikult kiiresti kontinentidevahelisi lende, suudab 
märkimisväärselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada. Kuid ka see on üksnes 
esimeseks sammuks. EL peaks läbi rääkima kolmandate pooltega, et hõlmata nad võimalikult 
kiiresti ülemaailmse süsteemiga (vt muudatusettepanek 5 ja 12).

Muudatusettepanek 22
LISA PUNKTI 1 ALAPUNKT C

I lisa lõike 2 tabeli uue kategooria punkt a (direktiiv 2003/87/EÜ)

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

välja jäetud

Selgitus

Avalik sektor, eriti valitsused, peaksid näitama positiivset eeskuju. Mõned valitsused on juba 
kehtestanud vabatahtliku osalemise valitsuse lendude poolt tekitatud kasvuhoonegaaside 
heitkoguste hüvitamiseks. Esitatud erand oleks täiesti vastuolus enamiku valitsuste 
poliitikatega ja üldsuse ootustega. 
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Muudatusettepanek 23
LISA PUNKTI 2 ALAPUNKT B

IV lisa B osa „Tonnkilomeetrites väljendatud andmete seire artikli 3d kohaldamiseks”, lõike 2 
teine taane (direktiiv 2003/87/EÜ)

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

– õhusõiduki käitaja võib asjakohaste 
lendude puhul massi ja tasakaalu 
käsitlevates dokumentides sisalduvate 
reisijate ja registreeritud pagasi suhtes 
kohaldada kas tegelikku ehk standardmassi 
või siis vaikeväärtust, mis on 160 kg iga 
reisija ja tema registreeritud pagasi kohta.

Selgitus

Komisjon tegi vaikeväärtuse määramisel ettepaneku, et iga reisija kohta arvestatakse 100 kg. 
Kuid selline määratlus annaks kaubalennuki käitajatele eelise reisilennuki käitajate ees, sest 
tonni kauba vedamisele kulub vähem energiat ja seega tekib vähem heidet kui 10 reisija 
teatud vahemaa taha transportimisel. Reisijate vedu nõuab istmete, kambüüsi, tualeti ja 
teenindusvahendite olemasolu, mida kaubaveol pole vaja. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku 
vaikeväärtuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 24
LISA PUNKTI 3 ALAPUNKT B

V lisa B osa punkti 14 esimene a lõik (uus) (direktiiv 2003/87/EÜ)

Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid 
tagavad, et enne direktiivi rakendamist 
ühtlustatakse kontrollija kasutatavad 
töömeetodid ja et direktiivi sätteid 
rakendatakse ühtsel alusel. 

Selgitus

Lennunduse kavandatud ühesugune kohtlemine muudab vajalikuks meetodite ja meetmete 
ühetaolisuse ja nende kohaldamise kontrollimise. Liikmesriikides erinevalt rakendatud ja 
tõlgendatud eeskirjad toovad endaga kaasa konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 25
LISA PUNKTI 3 ALAPUNKT B

V lisa B osa punkti 16 esimene a lõik (uus) (direktiiv 2003/87/EÜ)

Euroopa institutsioonid ja liikmesriigid 
tagavad, et enne direktiivi rakendamist 
ühtlustatakse kontrollija kasutatavad 
töömeetodid ja et direktiivi sätteid 
rakendatakse ühtsel alusel.
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Selgitus

Lennunduse kavandatud ühesugune kohtlemine muudab vajalikuks meetodite ja meetmete 
ühetaolisuse ja nende kohaldamise kontrollimise. Liikmesriikides erinevalt rakendatud ja 
tõlgendatud eeskirjad toovad endaga kaasa konkurentsimoonutusi.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Rahvusvaheline kliimamuutuste töörühm (International Panel on Climate Change – IPCC) on 
oma hiljutistes raportites1 muljetavaldavalt esile toonud vältimatu vajaduse piirata
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et võidelda kliimamuutuste vastu

Endine Maailmapanga peaökonomist Nicholas Stern on rõhutanud oma raportis Briti 
valitsusele, et tegevused tulevaste aastakümnete vältel võivad tekitada majandusliku ja 
sotsiaalse tegevuse olulise häire ohte käesoleva sajandi lõpupoole ja järgmisel sajandil, mis on 
oma ulatuselt sarnased XX sajandi esimese poole suurte sõdadega ja majandusliku surutisega 
(Sterni raport, lk 572).

2007. aasta 8–9. märtsil aset leidnud Euroopa Ülemkogu kiitis kõnealuses valdkonnas heaks 
üsna ambitsioonika strateegia. Rahvusvahelise kokkuleppe raames tuleks Euroopa Liidu ja 
teiste tööstusriikide kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada 2020. aastaks 30% võrra, 
võrreldes 1990. aasta tasemega. 

Euroopa Parlament on rõhutanud kliimamuutuste vastaste meetmete võtmise hädavajalikkust 
mitmetes resolutsioonides ja on näidanud üles oma küsimusele pühendumist kliimamuutuste 
ajutise komisjoni loomisega. 

Üllatavalt on komisjoni ettepanek lennutegevuse ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi lisamise kohta ainuke kliimamuutuste leevendamise 
alane õigusloomega seotud ettepanek, mida Euroopa institutsioonides praegu 
kaasotsustamismenetluse teel arutatakse.

Viis, kuidas Euroopa Parlament ja teised institutsioonid käesoleva ettepanekuga tegelevad, on 
kõnealuses valdkonnas tulevase poliitika jaoks otsustava tähtsusega. 

Kui tõsine on Euroopa Liidu suhtumine konkreetse õigusakti puhul?

Kas me leiame intelligentse viisi kasvuhoonegaaside vähendamiseks, mis samal ajal ei 
vähendaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet?

Missuguse signaali me sellega anname kolmandatele pooltele?

Kasvuhoonegaaside heitkogused on lennundussektoris tohutult kasvanud. 1990. aastaga 
võrreldes on heitkogused juba tänaseks kasvanud ligi100%2. See on sügavas vastuolus 
kasvuhoonegaaside 2012. aastaks 8% võrra vähendamise Kyoto eesmärgi või nende 30% 
võrra vähendamise ELi eesmärgiga. Mõned väidavad, et lennunduse osa üldistes 

  
1 IPCC 2007: Kliimamuutused 2007, I osa: reaalteaduslik alus ; IPCC 2007: Kliimamuutus, II osa: mõjud, 
kohandumine ja haavatavus; IPCC 2007: Kliimamuutused 2007, III osa: kliimamuutuste leevendamine.
2 Kõnealune näitaja tuleneb hästi teada olevast ja kindlast näitajast 86% (1990–2004), millele on liidetud näitaja, 
mis põhineb 2003./2004. aasta keskmisel kasvul (7,5% aasta kohta) (vt EMP tehniline aruanne 6/2006; Eurostati 
pressiteade 11/2007).
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kasvuhoonegaaside heitkogustes on „ainult” ligikaudu 3%1, kuid lennundussektori osa 
kogulisandväärtuses on 0,6%2. Keegi ei vaidle vastu, et see pole märkimisväärne.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste seisukohast on lennundus halvim transpordiliik. Lennukit 
kasutava reisija puhul paisatakse kilomeetri kohta õhku märkimisväärselt rohkem 
kasvuhoonegaase kui bussi või rongi kasutava reisija puhul. Isegi auto kasutamine on 
tunduvalt keskkonnasõbralikum kui lennusõit.

In English Eesti keeles
Specific CO2 emissions for different 
transport modes with average passenger 
load

Eri transpordiliikide 
süsinikdioksiidiheide keskmise 
täituvuse korral

Long-distance passenger tranport in Reisijate pikamaaveol õhku paiskuv 
  

1 Vt KOM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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gramme CO2 per person-kilometre CO2 kogus grammides 
inimese/kilomeetri kohta

railway rong 
average car keskmine auto
aeroplane lennuk
coach buss
Source: IFEU Heidelberg 2007 Allikas: IFEU, Heidelberg 2007

Kõik ELi institutsioonid on tunnistanud, et kõnealuse probleemiga tuleb tegeleda ja et 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemine on kasulik vahend juhul, kui see on 
asjaomaselt välja töötatud ja kui seda kombineeritakse muude meetmetega.

Komisjoni ettepanek 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on muuta direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus 
ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi.

Komisjon teeb ettepaneku hõlmata süsteemi 2011. aastast alates ELi lennujaamade vahelised 
lennud ja alates 2012. aastast EList välja minevad ja ELi saabuvad lennud, kuid jätab välja 
mitte üksnes katse-, pääste- ja treeninglennud, vaid ka valitsuste lennud. Saastekvoodid 
eraldatakse ühtlustatud viisil liikmesriikide poolt, kes vastutavad õhusõiduki käitaja 
administratiivse haldamise eest: saastekvootide koguarv põhineb ajavahemiku 2004–2006 
keskmistel heitkogustel.

Võrdlusalusele tuginedes eraldatakse kindel protsent saastekvootide koguarvust tasuta. 
Ajavahemikul 2011–2012 vastab kõnealune protsent liikmesriikide riiklikes saastekvootide 
eraldamise kavades esitatud keskmisele protsendile, k.a enampakkumine.
Seejärel toimub üldine läbivaatamine ja tasuta eraldamine, pakkumismenetlus ja 
menetlusviisid võidakse ümber hinnata. Pakkumismenetluse üksikasjad kehtestatakse 
komisjoni määrusega.

Õhusõiduki käitajad võivad osta saastekvoote ülejäänud kuuelt sektorilt, mis on juba 
ühenduse saastekvootidega kauplemise süsteemiga hõlmatud, ning võivad kasutada 
ühtlustatud piirini projektipõhist heitkoguste krediiti – heitkoguste vähendamise ühikuid 
(ERU) või tõendatud heitkoguste vähendamise ühikuid (CER).

Komisjoni ettepaneku hindamine

Komisjoni ettepanek on oluline samm lennundusest pärit kasvuhoonegaaside heitkoguste 
probleemi käsitlemisel. Kuid keskkonnaaspektide, erinevate lennuettevõtjate 
konkurentsiküsimuste ja eri transpordisektorite osas annaks ja tuleb ettepanekut 
märkimisväärselt parandada.

Esitatud muudatusettepanekud
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Reguleerimisala ja alguskuupäev

Raportööri esitatud kõige olulisem muudatusettepanek puudutab ELi siselendude ja ELi 
saabuvate ja EList väljuvate lendude jaoks ühtse alguskuupäeva kehtestamist. Komisjon 
väidab, et puudub õiguslik argument, mis ei võimaldaks süsteemi kehtestamist kõigi väljuvate 
ja saabuvate lendude suhtes. Poliitilistel põhjustel on komisjon esitanud kaks erinevat 
kuupäeva. ELi siselendude ja kontinentidevaheliste lendude eristamine tekitaks olulisi
probleeme. Süsteemi keskkonnamõju oleks suhteliselt väike, kui kontinentidevahelisi lende ei 
kaasata. See viiks konkurentsimoonutusteni lennuettevõtjate ning turismipiirkondade vahel. 
Näiteks oleks raske selgitada, miks lend Ühendkuningriigist Marokosse on süsteemiga 
hõlmatud, lend Ühendkuningriigist Kanaari saartele aga mitte. Seetõttu teeb raportöör 
ettepaneku ühtse alguskuupäeva kehtestamiseks. Kuna kliimamuutuste leevendamine on üha 
hädavajalikum, tuleb alguskuupäev kehtestada võimalikult kiiresti. Süsteem võetakse 
tõenäoliselt vastu 2008. aastal. Realistlik oleks kaheaastane üleminekuperiood. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku kehtestada alguskuupäevaks aasta 2010. 

Suhted kolmandate pooltega

Kliimamuutused on ülemaailmne väljakutse. Seetõttu saab ELi süsteem reguleerimisulatusest 
olenemata olla üksnes esimeseks sammuks. Euroopa Komisjon peaks seetõttu pidama 
läbirääkimisi kolmandate pooltega, et saavutada järk-järgult ülemaailmne süsteem. Juhul kui 
Euroopa institutsioonid lepivad mis tahes kolmanda poolega kokku ühises süsteemis, millel 
on vähemalt samasugune keskkonnamõju kui ELi süsteemil, võib komisjon teha ettepaneku 
süsteemi muutmiseks, et seda kokkuleppega kohandada. Tuleb teha selgeks, et Euroopa Liit ei 
rõhuta oma konkreetse süsteemi loomist, vaid positiivset mõju kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamisele. 

Eraldusmeetod

Komisjoni poolt ühtlustatud eraldusmeetodi esitamine on väga oluline samm. Kõige suurem 
kriitika olemasolevale saastekvootidega kauplemise süsteemile on asjaolu, et see moonutab 
konkurentsi, kuna riiklikud eralduskavad on täiesti erinevad ja esineb tohutu üleliigne 
eraldamine. Komisjon teeb ettepaneku eraldada enamik saastekvoote võrdlusalusele 
tuginedes. See on palju parem lahendus kui praegune õiguste kaitse. Kuid ka võrdlusalusele 
tuginemine võib viia konkurentsimoonutuseni, sest võrdlusaluse valimise viisi puhul on 
oluline, mis mõju see erinevate ärimudelitega lennuettevõtjatele avaldab. Komisjoni esitatud 
võrdlusalus võib soosida kaubavedu reisijateveo ees. Seetõttu tuleb võrdlusalust kohandada.

Isegi kohandatud võrdlusalus võib viia mõningase konkurentsimoonutuseni. See on üks 
põhjus, miks suurem osa kvoote tuleb eraldada enampakkumise teel. Teine enampakkumise 
poolt argument on võimalus vastata uute tulijate vajadustele, kes sektorit uuendavad. Samuti 
on oluline vältida nii palju kui võimalik ettenägematuid kasumeid. Olemasoleva 
saastekvootidega kauplemise süsteemi raames eraldatakse saastekvoodid tasuta ja isegi sel 
juhul on hinnad tõusnud. Kui suur osa kvootidest jagataks enampakkumise teel, annaks see 
liikmesriikidele võimaluse tulu teenida ja vähendada transpordisektori muid makse ja tasusid. 

Enampakkumisel teenitud raha kasutamine

Üldsuse seas valitseb üldine seisukoht, et kodanikele ja ettevõtetele ei tuleks enam kehtestada 
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uusi makse, tasusid ja muid koormisi. Seetõttu tuleks ettepanekus teha selgeks, et 
enampakkumisel teenitud raha suunatakse tagasi kodanikele ja majandusse. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguseid arvestades on õhutransport halvim transpordiliik. Lennukit 
kasutav reisija paiskab õhku märkimisväärselt rohkem kasvuhoonegaase kui sama vahemaa 
läbimiseks bussi või rongi kasutav reisija. Isegi auto on tavatingimustes palju 
keskkonnasõbralikum transpordivahend kui lennuk. Seda arvestades on vastuoluline, et 
autode, ja eriti busside ja raudteetranspordi suhtes, mis on keskkonnasõbralikumad, on 
kehtestatud palju makse ja tasusid, isegi teatavaid keskkonnamakse. Raudtee on juba 
hõlmatud saastekvootidega kauplemise süsteemi, sest ta kasutab elektrienergiat. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku vähendada keskkonnasõbralike transpordiliikide puhul makse ja tasusid.

Piirangud

Euroopa Liit on võtnud kohustuseks vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2012. 
aastaks 8% võrra, võrreldes 1990. aasta tasemega. 2020. aastaks peaks kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid vähendama ligikaudu 20% võrra ja rahvusvahelise kokkuleppe saavutamisel 
isegi 30% võrra. Kui kõnealust püüdlust kohaldatakse lennundussektori suhtes, kus 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 1990. aastast saadik kahekordistunud, tuleks sektorile 
kehtestada kohustus vähendada heitmeid 2012. aastaks rohkem kui 50%võrra. Saadaolevaid 
tehnilisi meetmeid arvestades on see täiesti ebareaalne. Kuid selleks, et näidata üles veidigi 
rohkem õiglast kohtlemist võrreldes teiste sektoritega ja et suurendada püüdlusi, tuleks 
lennundussektorile siiski teha kohustuseks kasvuhoonegaaside heitkoguste mõningane 
vähendamine. Raportöör teeb ettepaneku vähendada heitkoguseid 10% võrra, võrreldes 
ajavahemikuga 2004–2006. See ei välista kasvu, olgugi et lennukite tegelikke heitkoguseid ei 
saa lühiajalises perspektiivis vähendada, sest lennuvahendi käitajatel on lubatud osta krediiti 
muudest sektoritest või Kyoto protokolli ühise rakendamise ja puhta arengu mehhanismi 
raames.

Lennunduse muud mõjud peale süsinikdioksiidi

Teadusuuringud on tõendanud, et lennundus avaldab kliimamuutustele palju suuremat mõju 
kui üksnes puhtalt süsinikdioksiidi heitkoguste õhkupaiskamine. Oluline osa on 
lämmastikoksiidi heitmetel ja kiudpilvedel. Kiudpilvede osas on teaduslikult veel palju 
ebaselget, kuid ettevaatuspõhimõte peaks meid panema vähemalt kiudpilvede tekitamist 
vältima juhul, kui see on võimalik. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku lennuliikluse 
korraldajate julgustamiseks. Lämmastikoksiidi osas on komisjon teada andnud eraldi 
õigusloomega seotud ettepaneku esitamisest. Kahjuks pole ettepanekut esitatud. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku koefitsiendi kasutamiseks, mis peegeldaks lennunduse 
lämmastikoksiidiga seotud mõju. Koefitsient tuleb välja jätta, kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on vastu võtnud komisjoni uue, lämmastikoksiidi käsitleva ettepaneku.

Valitsuse lende puudutav erand

Poliitiliselt väga oluline punkt on komisjoni esitatud erand valitsuse lendude kohta. Lähtudes 
seisukohast, et avalik sektor ja eriti poliitikud peavad olema eelkäijad ja hea eeskuju näitajad, 
on valitsuse lendudele erandi tegemine tekitanud üldsuse seas õigustatud protesti. Raportöör 
on seisukohal, et kõnealune erand tuleks välja jätta.
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Lennuliikluse korraldus

Euroopa Parlament on aastaid nõudnud paremat lennuliikluse korraldamist. Kahjuks on 
liikmesriigid ja nõukogu olnud kava kohaldamisel väga kõhklevad. Ette on nähtud selle 
jõustumine alles 2020. aastal.

Ühtse Euroopa taeva / tõhusama lennuliikluse korraldamise alased uuringud on käivitatud 
majanduslikel ja transpordipoliitikaga seotud põhjustel. Kuid ühtne Euroopa taevas / tõhusam 
lennuliikluse korraldamine oleks ka kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise projekt. 
Seetõttu peaks liikmesriikidelt ja nõukogult tungivalt nõudma selle võimalikult kiiret 
rakendamist. 


